
العلامةالشيخاثار

المعلمييحيبنالرحمنعبد

)11(

لمخإجمأد

التنكيل

الأباطيلمنالكوثريتأنيبفيبما

!

صتدي!

صدرعاثاهمغ

تألف

ليمانيالمحعليئاجمىبنلرجمقعبذ!لعلامةالشتخا

محمكصييرمثقس

يحقيق

و

قثالتاالمجلد

لإضلاخياأتجملمحمد

لعلامةقمئيئأالمع!بزاالمنهبئوفق

تلأ،صأصبشحبم!6*/

تعالى(الدرحمه)

لمحتفويل

تخيرثطجيرالراالمحريزالمجدبننشياموسنسه

،ازوييصنيراجمأبئ

لبثروالزرفي



لمف
%سر

،*5515

س""



)6ض!بمأ

بجيربه1جمجي1الرجمبلإاببزبزبنبسبلببابؤبمسبة

محفوظةوالنشرالظبمحفوؤ

الخبريةالراجحياللزلزعبدفيسلبمانلمؤسسة

هـ4341الأولىالطبعة

!ر.؟

لأي)ط2اءت

للتستروالتوزيحلفوائدلصادارعا

60576.5فاكس0905353-73166،5-هالفالم!رمةمثة

!نثروالتؤزيغا!ئذأ!أبىاقصوا!خ!إبم
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كتابمنالثالثالقسموهو
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آلر!صجمصلرآتج!%لمحه

وأشهد.الدينفييفقههخيرابهيردمنالذي،العالمينربللهالحمد

اللهم.ورسولهعبدهمحمداأنوأشهد،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأن

علىوبارك،إبراهيمالعلىصليتكمامحمد،الوعلىمحمدعلىصل

مجيد.حميدإنك،إبراهيمالعلىباركتكمامحمد،الوعلىمحمد

فيالخطيبذكرأحاديثفيهاوردتمسألةعشرةبضعفهذهبعد،أما

حنيفةأبيعلىالمتقدمينبعضإنكاربغداد""تاريخمنحنيفةبيأترجمة

"،الخطيبتأنيب"كتابهفيالكوثريزاهدمحمدالاستاذلهافتعرضردها،

وما،لهوما،كلامهمسالةكلفيوساذكر.غيرهفيتعقبهكماذلكفيفتعقبه

التوفيق.لىتعااللهسالو.عليه

!!!



الاءودلةالممط

ينجسلمقلتينالماءبلغإذا

موسىبن"الفضلطريقمن[(04]9385/)13بغداد""تاريخفي

يرد.قلتينيبولمنأصحابيمن:يقولحنيفةأباسمعت:يقولالسيناني

"ا.ينجسلمقلتينالماءكانإذاع!يو:النبيعلى

قبلالفقهاءمنأحدبهيأخذلم(1)القلتينوحديث"83(:)صالاستاذقال

إلابتصحيحهيقلولم)3(عظيما،اضطراباذلكفيلان()2،المائتين

المرادتعئينلعدم،بهالاخذفيصححهمنتصحيحينفعولم()4،المتساهلون

بقوة"الاحكام"عمدةشرحفييعترفالعيددقيقابنإنحتى()5؛بالقلتين

الحنفيةمعاشرفدعونا)6(".الصحيح"فيالدائمالماءبحديثالحنفيةاحتجاج

".المستنقعاتفينغطسولاالحنفياتمننتوضأ

.بالارقامإليهأشرتكماأمور،ستةالعبارةهذهفي:أقول

عصرهوفيحنيفةبياقبلالسلفعنفالمنقول:الأولالأمرفاما

:مذهبان

تخالطهنإلاينجسلاكثيراامقليلاأكانسواءالماءان:الأول

فياحمدوكذلك،مالكذهبوإليه.طعمهاوريحهأولونهفتغيرالنجاسة

عليهاللهصلىالنبيعنجاءتوقدوعملا.علماالمذاهبايسروهو،رواية

رواياتفيوجاء(.1شيء)ينخسهلاطهورالماءأنأحاديثوسلموآله

سعيدابيحديثمن(1/174)لنسائيو)66(لترمذيو)66(داودابواخرجه(1)

أحمد-صححه(:113/)""التلخيصفيالحافظقال.الترمذيوحسنه،الخدري



،(1الاسناد)جهةمنضعيفةوهي،أوصافهأحدالنجاسةغيرتمااستثناء

ذلك)2(.علىالإجماعحكوالكن

نفسه.فيمقدارهبحسبالكثيرالماءحكمهذاأن:الثانيالمذهب

اوصافه.أحدتغيرلموان،فيهالنجاسةبوقوعفينجس،القليلفاما

،الطرفيدركهالا6[]2/كالتيالنجاساتبعضيستثنونبهذاوالقائلون

الفقه.كتبفيذلكوتفصيل؛سائللهدملاماوميتة،البلوىبهاتعموالتي

قليل.فهوذلكدونوماكثير،فهوقلتينبلغماانالتقديرفيالمشهورثم

بناللهعبدقولمنورويالقلتين)3(،حديث!م!مالنبيعنهذافيجاء

)1(

)2(

)3(

ماجهوابن)65(والترمذي)68(وددابوواخرجه.حزموابنمعينبنويحيى

،1412)حبانوابن19()خزيمةبنوصححه،عباسابنحديثمن037()

.(1/951)لما"المستدركفيلحاكمو(2421

بياحديثمن925(/1)والبيهقي28(/1)والدارقطني52(1)ماجهابنأخرجه

.متروكوهوسعدبنرشدينإسنادهوفي،الباهليامامة

فيو.مرفوعاثوبانعنسعدبنراشدطريقمن28(/1)الدارقطنيوأخرجه

بنراشدعنالاحوصطريقمن28(/1)الدارقطتيورواه.رشدينأيضاإسناده

تضعيفه.علىالمحدثوناتفق:النوويقالمرسلا.سعد

2(.1/6)لحبير"االتلخيصو"(436-21/443)لدارقطنيا"عللوانظر

إذاانهمنقلتوما88(:87،/01)لما"الاممن"الحديث"اختلاففيالشافعيقال

مثلهيثبتلاوجهمن!مالنبيعنيروىنجسا،كانلونهأوريحهأوالماءطعمتغير

السنن"معرفةوانظراختلافا.فيهبينهمأعلاملا،العامةقولوهو،لحديثااهل

82(.2/)للبيهقيلاثار"1و

عليه.المؤلفكلامسياتي



منوغيرهمجاهد)1(قولومن،هريرةوأبي،عباسبنادثهوعبدعمر،

مكة.فقهاءوبعضعمربناللهعبدبناللهعبيدنصابهخذو،التابعين

ولا،بهيأخذبعدهمفمنالصحابةمنلحديثاروىمنكلأنوالظاهر

اخر،تقديرلمجحالنبيعنيصحولم.خلافهباثباتإلاالظاهرهذاعنيعدل

:أقوالفرويتبعدهمنفاما

لماصحولو.ضعفسندهوفيذنوبين)2(،ذكر،عباسابنعنأولها:

التيسيرلىإبالميلمعروفعباسابنفانللقلتين،مخالفتهتحتمت

بالقلتينيصدقأنهفرأى،الإطلاقعلىالقلتينحملفلعله،والتوسعة

فقط.ذنوبامنهماكلتسعاللتينالصغيرتين

،بالعراقكانوسعيد)3(.قلالثلاثذكرجبير،بنسعيدعنثانيها:

،القربفيذلكلىإالشافعيأشاركما،صغيرةالعراققلالرأىفكأنه

عليهمايحملاللتينالقلتينتعادلالعراققلالمنثلاثاأنسعيدفحزر

الحديث.

عنونحوه.شيء"ينخسهلمكذاالماءبلغ"إذا:قالمسروقعنثالثها:

نفاما،عراقيونوهؤلاءمسعود)4(.بناللهعبدبنعبيدةوأبي،سيرينابن

،1/42)الدارقطني"و"سنن(1/441)شيبةأبيابن""مصنفالاثارلهذهانظر(1)

.)25

.(1/441)شيبةابيابناخرجه)2(

.(1/441)شيبةابيابنايضاأخرجه)3(

وال!ز."كذا"بدل"!زا"جميعا:وفيها(.1/441)شيبةابيابنالاثارهذهاخرج(4)

صاعا.ستونوالوسقوسقا،عشرباثعييقدركيل



واماجملوا.فأ،العراقبقلالالحديثفيالقلتينمقداريحققوالميكونوا

هذابمقدارأي"كذا":بقولهفأراد،معثنماءلىإأشارمنهمكليكونأن

ذلكيحملولانالتقدير،يرونأنهمبقولهمثبتوقد.إليهالمشارالماء

يحملأنمنأولىوسلموآلهعليهاللهصلىالنبيعنالمنقولالتقديرعلى

.الشرعمنمستندلهيعلملاتقديرعلى

ورويقلة)1(.أربعينذكر،العاصبنوعيبناللهعبدعنرابعها:

وقيل:غربا)3(.أربعين:عنهوقيل)2(.هريرةأبيعنضعيفوجهمنمثله

المعروفالمعنىالأول:معنيينيحتملالقولوهذادلوا)4(.اربعين

لا)5(،البتةينجسلاالاربعينبلغمانالثانيالمعنى.القلتينلحديث

نجاسةبمخالطةولاوأكثر،قلتانلانهأوصافهاحدتغثرلانجاشةبمخالطة

ببلادالعصرذاكفييعرفلاإذ،عادةيقعلاذلكلانأوصافهاحدتغير

.تغيرهنجاسةفيهتقعأزيد7[]2/أوأربعينيبلغماءالعرب

يتغير؛أنإلا:فيقال،منطوقهمنالاستثناءلىإيحتاجالاولوالمعنى

ذلكومع.سائللهدملاماكميتةالنجاساتبعضإلا:فيقالمفهومهومن

خلافه،الشرععنالمنقولبل،الشرعمنمعروفمستندلمفهومهيكونلا

والدارقطني(1/441)شيبةبيأوابن(061)الطهور""كتابفيعبيدابوأخرجه(1)

(1/.)27

.(1/27)والدارقطني(161)"الطهور"كتابفيعبيدابواخرجه2()

.(1901)رقم(عباسابن)مسندالاثار"تهذيب"فيالطبرياخرجه)3(

.(2901)برقموالطبري(621)"الطهورياكتابفيعبيدأبواخرجه(4)

.السياقيقتضيهوالمثبت."إلايا:المطبوعفي)5(



الفقهاء.منأحدإليهيذهبفلموأيضا

ماءوردمنأنالقولذاكفائدةوتكون،نيالثاالمعنىيترجحأنفاما

فيهتقعأنالعادةفييعرفلابحيثالكثرةمنكانفإنمتغيرا،فوجده

يتروىأنفعليهذلكدونكانوإن.بحثبدوناستعمالهفله،تغيرهنجاسة

لعل:ويقال،مفهومهويطرح،الاولالمعنىعلىيحملنوإما.ويبحث

،تغيرهولمنجاسةفيهوقعتالمقداربذاكماءعنسؤالعندكانالقولذاك

للتقييد.لاالواقعلموافقةالاربعينفذكر

فيهواحداحرفاوغيرهمالفقهاءمنالمتقدمينعنأجدولمهذا،

.مقدارهدونالماءوجهمساحةاعتبارمنالحنفيةاعتمدهمالىإالتفات

مذهبذلكفيمذهبهمعيشركأنعبثافحاولبهذا،شعرالاستاذوكأن

نأعلمتوقد".المائتينقبلالفقهاءمنأحدبهيأخذلم":قالإذ،القلتين

منجماعةعنثم،وسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنمرويبالقلتينالقول

وغيرهم.والتابعينالصحابة

لكنهموالكثير،القليلبينالفرقلىإلجملةافيفذهبوا،الحنفيةفأما

فيوعندهم،وجههمساحةلىإنظرواوإنما،نفسهفيالماءمقداريعتبروالم

:رواياتذلك

إذا،أوصافهأحدتغيرلانجاسةفيهتقعالذيالراكدالماءأن:الاولى

طرفيهأحدمنالنجاسةخلوصالمحتاجيطنبحيثوجههمساحةكانت

فلا.والا)1(،تنجسالاخر-لىإ

ويمكن.التاليالسطرفيسياتيكماثبتهماالصوابولعل"بنجس"،:الأصلفي(1)

".ينجس"يكونان

01



والا،تنجسأقصاهاضطربأدناهحركذابحيثكانتإذاأنه:الثانية

فيتراهكماجدا،شديدواضطراباختلافلتفريعوالترجيحفيولهم

عمقافاشترطوا،العمقاعتبارعدمبعضهمواستبعد(.)1المطولةكتبهم

أربع:وقيل.بالاغترافينحسرلابحيثيكونأن:فقيل.قدرهفيواختلفوا

!ذراعان:وقيل،ذراع:وقيلشبر،:وقيل،الكعبينبلغما:وقيل،أصابع

وقيل:،المغتسلحركة:فقيل،لحركةافيالثانيةالروايةعلىواختلفوا

ذكروهاوانما،لحركةاوقوعيعتبرواولماليد.8[21/:وقيل،المتوضئ

وقوععندالماءأكانعندهملحكمافيوسواء.المساحةقدر!معرفة

المشروطةبالمساحةكانإذاوقالوا:،تحركأمساكناوبعدهاالنجاسة

إذاوقالوا:!تحركقديكنلموإنالنجاسةموضعمنيستعملأنفللمحتاج

كأندقيقاكانوإنكفى،المشروطالقدرتساويالماءوجهممساحةكانت

في)2(الهمامابنمحققهموقال!ذراعاوعرضه،ذراعمائةطولهيكون

التحكمعدمأعني،حنيفةبيأبأصلالاليق"هو:الاولىالروايةشرجمح

".شرعيتقديرفيهيردلمفيمابتقدير

ثمالماءفيوقعإذامثلاوالبول.تحكمفيهاالاولىوالرواية:أقول

صببتإذاتشاهدهكماالماء،جميعلىإالبولذراتخلصتالماءحرك

يطهروقدواضحا،الماءفيالمدادلونيطهرفقدحوض،فيمدادقارورة

بعدها(.وما1/191)"عابدينابنو"حاشيةبعدها(،وما1/77)القدير""فتحانظر(1)

77(./1)(القدير"فتحفي)2(
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وقدرالمداد،وقدرالماء،قدراختلافبحسبوذلكيطهر.لاوقد،بتأمل

.الذراتلتفرقاللونيظهرلاوإنما،محققفالخلوصحالكلوعلى،لونه

فمنهم،طبائعهملىإترجعوانما،دلالةلىإغالباترجعلاالناسوظنون

ينفر،لاواخر.فيهبالواحداإنسانارأىإذاكبيرحوضعنينفرمتقزز

فيه!بالواعشرةرأىولوينفر،لاوثالثلنفر.فيهبالواثلاثةرأىلوولكن

قائلهانإلامنهايتحصليكدلمالتحكمعنالاولىالروايةجردتوإذا

نظر.ومذهباقولاهذاعدوفي،طباعهملىإالناسوكل

ثمعشر،فيبعشريقولكانالحسنبنمحمدانالحنفيةحكىوقد

تراهطويلاباباالمسألةلهذهالشافعيوعقد(.1)شيئا"أوقت"لا:وقالرجع

()2(،521-501ص7)ج""الامبهامش"لحديثا"اختلافكتابفي

)3(:المناظرةوفي،الحسنبنمحمدأنهوالظاهر،بعضهمناظرأنهوذكر

للقياسبحالالماءينجسلا:قلتفلوالماء،فيقولكسمعبقد:"قال

...ردهأحديستطيعلاقولاكان،الانجاسيزيلالماءأنوصفتماعلى

كلهينجسأو..يتغير.بأنإلاالماءمنشيءينجسلاأنإلايجوزولا:قلت

خلافمعقياسلاولكنهذا،إلاالقياسفييستقيمما:قال.خالطهمابكل

".تقسولممعقولا،تقلولم،اللازمالخبرخالفتفقد:قلت.لازمخبر

قول:يقوليوسفأباسمعتلقد:"فقالاخر)4(:موضعفيوقال

.(1/191)"عابدينابنحاشية"انظر(1)

الوفاء.دار.ط(8259-/01)2()

.(9809،/01)السابقلمصدرا)3(

.(01/39)السابقلمصدرا(4)

12



فيوقال.خطأ"فيهوقولناقولنا،منأحسنالماءفي9[21/الحجازيين

الماءإ".فيقولكمأحسنما:فقال"اخر)1(:موضع

يخالفهما.ماوسقط،الاولينالمذهبينفيالحقفانحصر:أقول

لحديث،اذاكرواياتفيالاضطرابوهو،الثانيالأمروأما

دونمثلاالوجهينأحدعلىحجةالحديثيكونأنالضارفالاضطراب

يدلبحيثويشتدالاضطرابيكثرأو،الترجيحولالجمعايتجهولاالاخر،

فيالامروليس.يضبطلمعليهالحديثمدارالذيالمضطربالراويأن

"،الدارقطني"سننمراجعةمنيعلمكما،كذلكلحديثاهذا

)2(."البيهقيو"سنن"،و"المستدرك

إلابتصحيحهيقللم"والاستاذ:قولوهو،الثالثالأمروأما

حنبل،بنوأحمد)3(،الشافعيصححهفقد.مجازفةففيه،"المتساهلون

عنالشافعيوحكى)5(.سلامبنالقاسمعبيدوأبو)4(،راهويهبنواسحاق

كما،بثبوتهاعترفأنه-الحسنبنمحمدأنهويظهر-الحنفيةمنمناظره

.(01/39)السابقلمصدرا(1)

-1/062)لبيهقيوا(1/331)"لمستدركاو"(1/71،81)لدارقطني"سنن"انظر(2)

علىشاكرحمداوتعليقبعدها(وما1/92)الحبير"التلخيص"وراجع2(.26

.(99-1/79)الترمذي

98(./01)""الأمكتابمندالحديثا"اختلاففي)3(

لىإيشيروهذا،لحديثابهذااخذواالذينالعلماءهؤلاءأقوال)67(الترمذينقل(4)

89(./1)الترمذيشرحفيشاكرحمداذلكذكركما،وعندهععدهمصحته

.(133)صلهالطهورلا"كتابانظر(5)
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ولفظه:(1()511ص7)ج""الامبهامش"لحديثا"اختلافكتابفي

بنالوليدحديثأما:فقال؟وصفتالتيالاحاديثتثبتأليس:"فقلت

وحديثالماء،فيالكلبولوغوحديث[،القلتينحديث]وهوكثير

بشهرتهفيثبت،بضاعةبئروحديثبإسنادها.فتثبت=عثمانأبيبنموسى

ابنوصححه.تييأكما،بصحته)2(الطحاويواعترف."معروفنهو

فيالحاكمقال.وغيرهم)5(،الحاكمحتان)4(،.ا-)3(،.. ب!.وحريمه

فقد،الشيخينشرطعلىصمحبح"حديث(:132ص1)ح""المستدرك

يخرجاهلم-أعلموالله-ظنهماو.يخرجاهولمرواتهبجميعجميعااحتجا

.قوةلحديثاتزيدمتابعةهوماأنوأثبت،الخلافذكرثم."..فيهلخلاف

صححهمنتصحيحينفع"ولمالاستاذ:قولوهو،الرابعالأمروأما

منالطحاوي"واعترف")6(:الباري"فتحففي."بالقلتينالمرادتعينلعدم

فيالقلةبأنبهالقولعناعتذرلكنه[،الحديثبصحة]يعنيبذلكالحنفية

لحديثافييثبتولم،لجرةكاوالصغيرةالكبيرةعلىتطلقالعرف

."..العيد.دقيقابنوقواه.بهيعملفلامجملا،فيكونتقديرهما،

.الوفاءدار.ط8(01/9)(1)

بإسناد26(44)الاثار"مشكلو"شرح(1/51)الاثار"نيمعا"شرحفيرواه2()

.الكلامعليهوبنى،صحيح

.()29""صحيحهفي)3(

.(421)9!"صحيحهفي(4)

.(1/132،133)"المستدرك"في)5(

)6((1/.)348
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مقمسبهينعشرةاطعام3>فكقرته:وجلعزاللهقال:أقول1[0]2/

ومن98[.:]الماندة<رقبؤتخريرأوأؤك!وقهوأقليكغتطعمونماأوسط

ومن1(.القضيف)والقصيرالجسيموالطويلوالكبير،الصغيرالمساكين

ذإ،والكسوةالاطعامفيذلكنحويقالوقدوالكبير.الصغيرالمماليك

وفيهاكثير.النصوصفيهذاوأمتال.قلنسوةوقلنسوةتمرةبتمرةيصدقان

مماذلكوغيروالفرسخوالميلوالمثقاللرطلوكالصاعالمقاديرذكر

مجمل.إنه:ذلكمنشيءفيأحديقلولم،والاختلافالاشتباهفيهوقع

وأالغالبلىإيذهبطمنومنهم،الاطلاقبمقتضىيقولمنمنهمبل

الاكمل.يختارمنومنهم،الاوسط

تحقيقلىإذلكفيؤولالقلتين،فيالاطلاقبمقتضىالاخذفيمكن

ذلكفييخدشولا.القلالمنيكونماأصغرمنقلتينيملأبماالمقدار

كسوةفيذلكنحويأتيقدكمامثلا،نصفهاأوكبيرةقلةمقداريكونقدأنه

مساكين.كسوةيسمىمايكفيبأنهالقولعلىالمساكين

بلغماأنريبولا.وغيرهالشافعيفعلكمابالاحوطالاخذويمكن

منطوقحكمفيداخلذلكعلىوزادحينئذالمعهودةالقلالأكبرمنقلتين

منقلتينيبلغلمماوأن،ينجسلاأنهوهوتقدير،كلعلىحتماالحديث

أنهوهوحتما،الحديثمفهومحكمفيداحلحينئذالمعهودةالقلالأصغر

وإنما،المقدارينهذينلىإبالنظرجمالإالحديثفييتوهمفلا.ينجس

.بالاحتياطفيهفيوخذبيتهما،مافيالشكيبقى

النحيف.أي(1)
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تفسيرفيختلف"قد)1(:"النقيلجوهرا"فيالتركمانيابنوقال

وبأربعة،وبأربع،قرببخمسففسرتا،ترىكماشديدااختلافاالقلتين

بقيدلجرتينوبامطلقا،لجرتينوبارطلا،وئلاثينوباثنينرطلا،وستين

فتعذرالقلتين،مقد]رجهالةبهذافظهر.الحب:والخابيةوبالخابيتين،الكبر،

بها".العمل

أهلكلامتأملفمن،اللغةبمقتضىالقلةتفسيرفيالاختلافأما:أقول

هيالقلةأنلهظهرالسابقينالمحدئينوتفسيرالاستعمالوموارداللغة

جهتين:منالكبرقيدجاءوانما،الجرة

سدرةذكرفي)2(الحديثفيوردلماالغريبأهلتفسير:الاولى

".القيلةآذانمثلورقهاواذاهجر،قلال[11]2/مثلنبقها"فإذا:لمنتهىا

الكبر.يقتضيالسدرةشأنوتفخيمبالكبر،مشهورةهجروقلال

البيهقي""سننوفي.القلتينلحديثتفسيرالمحتاطين:الثانية

وكيع،عنونحوه.لجرتينباالقلتينتفسيرمجاهدعن264(ص1)ج

الماءفيهايستقىالتيلجراراهذه":إسحاقابنوعن.آدمبنويحيى

المنذر:بنعاصموعن.الكبار""الجرتين:هشيموعن.والدو]ريق"

(".العظامبي"الخوا

".الكبرى"السننبهامش265(/1)(1)

"اعلامنظرو.المعراجحديثفيصعصعةبنمالكعن)3887(البخارياخرجه)2(

الاثيرلابن"و"النهاية57(/1)"السننلمو"معا(0168)3/للخطابي"لحديثا

(/4401).
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الكبر.فاشترطوا،بالاحتياطأخذواالقلتينبحديثالاخذينكثرو

فماحالكلوعلى.الكبيرةلجرةاأولجرةاهولحبوا،الحبهيوالخابية

الحديعشمنطوقحكمفيداخللجرارامنيعهدماأكبرمنجرتينبلغ

حكمفيداخللجرارامنيعهدماأصغرمنجرتينيبلغلموماحتماً،

سلف.كماحتماًمفهومه

ابنذكرهاالتيالأوجهفاأكثر،تسعمامقدارفيالاختلافوأما

عن،يحيىبنمحمدعنجريجابنرواهخببر)1(فيجاءتالتركماني

"إذا:وسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنيعمر،بنيحعىعن،عقيلبنيحعى

جريجابنعنقرة)2(أبورواه.باشا"ولانجسايحمللمقلتينالماءكان

".قربتينتاخذقلةكلفاظنهجر،قلالفرأيتمحمد:"قال:فيهوقال

حميدبيأعن،النيسابوريبكربيأعن)3(،الدارقطنيورواه

قلةكلأنفأعلن:"قال:فيهوقال؛جريجابنعن،حجاجعنالمصيمي،

."الفرقينتاخذ

بنزاهرعن،الرازيعليبنأحمدحامدأبيعن)4(البيهقيورواه

عشرستة"والفرقوزاد:،مثلهبإسنادهالنيسابوريبكربيأعنأحمد)5(،

263(1/5)البيهقيأخرجه(1)

طريقه.من26(1/4)البيهقياخرجه2()

)3((1/4.)2

(4)(1/.)263

احمدبنزاهرعليأبووهو.البيهقيمنلتصويب1وخطا.وهو"طاهر":الاصلفي)5(

476(./)16النبلاء"اعلام"سيرفيالمترجمالسرخسي
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رطلا".

لابإسنادجريجابنعنخالد،بنمسلم"ثنا)1(:الشافعيورو]ه

الماءكان"إذا:قالوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولأنذكرهيحضرني

وقد:جريجابنقالهجر.بقلال:الحديثفيوقال.خبثا"يحمللمقلتين

)2(:الشافعيقال.وشيئا"قربتينأوقربتينتسعفالقلةهجر،قلالرأيت

:فيقول،القربةنصنسأوالقربةنصفمنأقلذلنبأنلىإيذهبمسلم"كان

".قربخمسمنأقلالقلتانتكونوفدقلتين،يسعماأكثرهوقربخمس

وقرب...ونصفقربتينالقلةتكونان"فالاحتياط)3(:الشافعيقال

."...كبارلحجازا

الغلط،كثرةلىإونسبوه12[]2/الاكثرونضعفهوانخالدبنومسلم

خلقةلهوكانتمكة،أهلفقيهكانوقالوا:،وغيرهمعينابنوثقهفقد

الغلطبهيظنفلا،الفقيهإليهيحتاجمماالخبروهذا.جريجابنحياةفي

ابنعنثابتالقربتين""فلفظ.ثقةوهوقرةأبولجملةافيتابعهوفدفيه)4(.

85(./01)"لحديثاو"اختلاف(201،11/)"الام"كتابفي(1)

23(.2/)"الام"2()

.(211/):"الام")3(

بهاتفردالتيوالزياداتالاحكاماحاديثرذلازمهفان،مسلمغيرهذا:قلت(4)

لامماوهووغيرهما؛ليلىأبيوابنحعيفةابيامئالفيهمالمتكلمالفقهاءبعض

فوقمنالزيادةفاسنادهنابذلكسلمنالوثم،العلماهلمنغيرهولاالمؤلفيقوله

قرةابييةروعلىحملفإن،جريجابنفوقمنلجهالةضعيفخالدبنمسلم

واما.مجهوليحيىبنومحمد،تابعييعمربنيحىلانايضاضعيفةفهي،عنه

=هجر""بسذبزيادةخاصالبحتلانهناتفيدفلا،الجملةفيلهقرةابيمتابعة
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جريج.

معروقةهجرقلالأنفيدفعهالراءبفتحكانفان،"الفرقين"لفطفاما

عاشأنبعد)1(الأزهريقالوقدمر.كماالمثلبهايضرببحيثبالكبر

تاخذ،معروقةونواحيهاوالاحساءهجرقلال":سنينونواحيهاهجرفي

جلدمنتكونوالقربة.قلتين"الراويةوتملأالماء،منكبيرةمزادةمنهاالقلة

يحملالذيالبعيرهيوالراوية،ثلاثةأوونصفجلدينمنوالمزادةواحد،

)1(

منعرفتلماتثبتلافهيتوبعقدأنهوهب،قرةابوعليهايتابعهلممماوهي

الرفع،فيصريحاليسهجر"بقلال:الحديثفي"وقال:قولهانعلىهالضعف

قلالانهازعمواجريجابن!قال:بلفظجريجابنعنالرزاقعبدرواهوقدفكيف

جملة.بهاالاستدلالفسقط.الوقففيصريحفهذاهجر".

لحديثاطرقمنشيءفىتردولم،محفوظةالزيادةهذهتكونانيمكنكيفثم

القواعدبل،لهخالدبنمسلمبروايةلاالقلتينحديثأصلثبتبهاالتيالمحفوظة

ومن،ا!ثرونضعفهوقدبهاخالدابنلتفردمنكرةالزيادةهذهانتعطيالحديثية

6(.1/0)"الارواء!بفعليهالتحقيقمنالاستزادةشاء

الشافعيةإليهذهبماعلىبهفالاستدلال،صحتهمعالقلتينحديثأنلحقوا

رحمهالمؤلفجهدولقدبردها،لهمقمللاكثيرةاعتراضاتوعليه،إثباتهصعب

ولم،ومفهومهمنطوقهحيثمنالوجوهبعضمنوتمكينهبهالاستدلاللتقريرالله

لىإفليرجععليهاالوقوفشاءفمنإليها،لمشاراالاعتراضاتعنللاجابةيتعرض

74(.56-)1/السانين""تهذيبفيالقيمابنتحقيق

اللهرحمهالمؤلفقررهالذيالاولالمذهبهوإنماالمسالةهذهفيوالمختار

هوبل،علمياعتراضايمنسالمبهفالاستدلالثبوتهمعحديثهلان،لىتعا

]ن[..ويسرهاالشريعةلسماحةالموافق

288(.)8/"اللغةتهذيب"انظر
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تملانالبعيرعلىفيهمايستقىاللتينالمزادتينأنهنافالمرادالماء.مزادتي

الماءمنهجرقلالمنالقلتانتسعهما]2/13[يكونأنيعقلفكيفقلتين،

بعضمنتصحيفا""الفرقينلفطيكونأنفاما؟فقطرطلاوستيناربعة

لفرقوالراء،بسكون""الفرقينيكوننواما".القربتين"والصواب،الرواة

عنالرازيعنالبيهقيروايةفيوومارطلا.وعشرونمائةالراءبسكون

بفتحالفرقينظنالرواةبعضمنتقديررطلا"عشرستةلفرق"وزاهر:

.(1)كلامفيهوزاهر.الراء

رطلا،وثلاثينباثنينمعاالقلتينتفسيرمنالتركمانيابنذكرهماماو

ابنأخرجهاخرطريقمنالفرقذكرجاء"وقد)2(:قولهمنأخذهفانما

عن،نافععن،إسحاقبنمحمدعنسقلاب،بنالمغيرةجهةمنعدي)3(

قلتينالماءكان"اذا:وسلملهوعليهاللهصلىاللهرسولقال:قالعمرابن

التركماني:ابنقال)4(."فرقانأنهماوذكرشيء"،ينجسهلمهجرقلالمن

ابنضعفههذاوالمغيرةرطلا.وثلاثيناثنينالقلتانتكونأنيقتضي"وهذا

لاجزري:زرعةأبيوعن.صالحأنهأبيهعن)5(حاتمأبيابنوذكر،عدي

وقد.المؤلفاثبتهكما533[،سنةالمتوفى]الشحاميطاهربنهرزكانإذاهذا(1)

تكلاماحداًنجدولم938،سنةالمتوفىالسرخسياحمدبنزاهرعليأبوانهنثهنا

.(1/462)لاالنقيلجوهرا"(2)

3(.95)6/"الكامل")3(

وليسهجر"،قلالمنانهما"وذكر:عديابنعندوالذي.التركمانيابنذكرهكذا(4)

"."الفرقذكرفيه

.(422)8/"والتعديللجرح"ا5()
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به".باس

ثناءيزيدهلاشديداطعنابلدهمحدثوفيهيطعنالذيالراوي:أقول

فتزين،التخليطيتعمدكانبانهيشعرذلكلانوهنا،إلاعليهالغرباءبعض

فأثنىمطلقا،شأنهذلكأنفظن،مستقيمةبأحاديثواستقبلهالغرباء،لبعض

جزريفإنههذا،المغيرةحالوهذه.حالهحقيقةبلدهأهلوعرف.عليه

وقالمؤتمناهيكنلم:النفيلىجعفرأبوفقال.لجزيرةامحدثوأسقطه

رازيانزرعةبووحاتمبوو.بعرةيسوىلاكان:الرقيميمونبنعلي

به-فأحسناتقدم-كمالهمافتزينمنه،فسمعارحلتهما،فيلقياهكأنهما

اعتبرالانهما،عديوابنالدارقطني:ذلكبعدجاءممنضعفهوقد.الظن

ابنعنرووهالناسفإن،الحديثهذاتخليطهعلىدليلاوحسبك.أحاديثه

ولاهجر،لقلالفيهذكرولا.أبيهعنعمر،بناللهعبدابنعن،إسحاق

شاء.ماالمغيرةفيهفخلطللتقدير؛

عن..."هذا:المغيرةترجمةفي)1(""الميزانفيوالذيهذا،

لمقلتينالماءكانإذامرفوعا:عمرابنعن،نافععن،إسحاقبنمحمد

وثلاثوناثنانالواحدةالقلةأنهذاففي."آصعأربعةوالقلةشيء،ينجسه

يكون[41]2/وقد،أرطالثمانيةالعراقيينعندوالصاع.معاالقلتانلارطلا،

.تقدمكماالراءبفتحفظنهبالفرقين،التقديرالرواياتبعضفيرأىالمغيرة

.حالكلعلىتالفوهو

الحجاز،قربمنوشيءقربتينمنقريبالراءبسكونوالفرقانهذا،

935(.)6/عديلابن"الكامل"فيوكذا(،4/631)(1)
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عنومررطلا.وأربعونمائتانفالفرقان،الشافعيذكرهكماكبارفانها

نصفا،الشيءجعلجريجابنصاحبخالدبنمسلموشيخهالشافعي

مائتينالقلةفتكون،رطلبمائةالقربةالشافعيأصحاببعضوحرر

وشيء.والقربتين،الفرقينروايتافتقاربت.رطلاوخمسين

روايةرخحفكانه(1قرب)اربعالقلتينأنحمدأالامامعنرويمافاما

نو،مطلقتانالحديثأصلفيالقلتينأنورأى،جريجابنعنقرةأبي

فيغلوقربأربععلىالزيادةأنفرأى،المدينةقلالمنأكبرهجرقلال

إليه.حاجةلاالاحتياط

قولمنأخذهفكانه،قربستالقلتينإنراهوبهبنإسحاققولماو

،إسحاقفاحتاطكبار،الحجازقربإن:قولهمع"قرب"خمس:الشافعي

.العراقبقربقربستفجعلها

الحجاز-قربمنقربخمسأعني-المقدارفذاك،حالكلوعلى

ينجس،لاأنهأعنيحتما،الحديثمنطوقحكمفيعليهزادوماهوداخل

فدلالةالتفاسير؛جميععلى،وزيادةقلتينأوقلتينعلىيشتمللانه

الماءأنعلىلحديثادلالةوكذلك.حتميةينجسلاأنهعلىلحديثا

واضحة.-ينجسالتفاسيرمنتفسيرفيقلتينيكونأنيبلغلاالذيالقليل

نأبصحتهيعترفمنعلىوتحتم،لحديثباالعملتعذردعوىفبطلت

ذكر.فيمابهيعمل

فيصجفانه،الدائمالماءبحديثالاحتجاجوهو،الخامسالأمروأما

37(./1)قدامةلابن""المغنيفيكما(1)
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:حديثانذلك

جابرحديثمن)1("مسلمصحيح"ففي.فيهالبولعنالنهيفيالأول

الراكد،الماءفييبالأننهىأنهوسلمو]لهعليهاللهصلىاللهرسولعن

يبولن"لا:قالوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعن)2(هريرةأبيحديثومن

لماءافيتبللا")3(:روايةوفي".منهيغتسلثمالدائملماءافيأحدكم

"صحيحفيهريرةبيأوحديث".فيهتغتسلثميجريلاالذيالدائم

".فيهيغتسلثم":وفيه(،4")البخاري

قضايا:ثلاثهاهنا:الحنفيةجانبمنيقالفقد

قولنا.وهو،وغيرهالراكدبينلحديثافرق:الاولى

يشترطولم،ينجسهالراكدالماءفيالبولنعلىدل:الثانية15[]2/

يشترطه.منعلىلناحجةفهوالتغيير،

شمولفيظاهروهو".فيهيغتسلثم":البخاريروايةفيقال:الثالثة

منأكثريكونأنولابد،فيهيغتسلأنالانسانيمكنالذيللماءلحكما

بالقلتين.يقولمنعلىلناحجةفهوقلتين؛

بمفهومهيإنماالتفرقةعلىلحديثافدلالة،الأولىالقضيةأما:أقول

قياسا،بالراكدلجاريالحاقإفيلزمهمبها،يقولونلالحنفيةوا،المخالفة

)281(.رقم)1(

)282(.رقم)2(

69(.)282/رقملمسلم)3(

)923(5رقم)4(
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المخالفة،مفهومبدلالةفنقولنحنأماآخر.دليلالهمخالفتهعلىيقيمواأو

قالحتىبعضهمأوالحنفيةتوهمهماالمخالفةوجهليس:نقولولكننا

،عالمكانمنفصبا،نجسوالاخرطاهر،أحدهماماء"إناءان(:1)بعضهم

الارضفيالاناءينماءأجريولو!كلهطهرنزلا=ثمالهواء،فيفاختلطا

وأصغير،حوضمننهراحفر"لو)2(:بعضهموقالجار("!ماءبمنزلةصار

فيهيجتمعإناءالآخرطرفهوعند،فيهوتوضأميزابفيالماءرفيقهصب

القولعلىحتىمعتبرهذاأنوذكروا!"وثموثمثانيابهتوضؤهجازالماء=

المستعمل.الماءبنجاسة

آخروقعد،ميزابفيمنهاالماءيصبجرةلىإعمدلوأنههذاوقضية

إناءالميزابطرفوعلىالماء،معبولهويسيلفيهيبولالميزابوسطعلى

ذاكفيواجتمعالبولخالطهالذيالماءذاككانالماء=ذاكفيهيجتمع

البولذاكمنيسيرثيءابتداءلجرةافيوضعلوأنهمعمطهرا،طاهراالاناء

نجسا!ماؤهالصار

لجارياالماءوإنما.وجهلهيعقللاالفرقهذامثلأنيخفىولا

كانما-والنظرالتبادربمقتضى-هوالحديثفيالمخالفةبمفهومالخارج

فيالبولكمفسدةفيهالبولمفسدةليسمما،والعيونكالأنهاربطبعهجاريا

وغيرهالبائلمنهاغتسلفإن؛بحالهويبقىالبولبهيختلطالراكدفإنالراكد،

لجارياوأما.آخرهلىإاغتسالهأولمنالبولمخالطهبماءمغتسلاكان

يمكنفلاتعود،ولافوراتذهبالبولفيهاوقعالتيالدفعةفانالنهر،كماء

326(.،187/)1"عابدينابن"حاشيةفيكما()1

.(1/188)"عابدينابن"حاشيةفيكما)2(
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ولا،البقعةتلكفيفيغتسليعودأنيمكنهوانمافيها.فيغتسليعودأنالبائل

الماءشانومن.بولهيخالطهلمجديدماءفيهايكونالذيالماءفإنضير؛

قدرلهامسافةالبولفيهاوقعالتيالدفعةتمرتكادفلا،يتلاحقأنلجاريا

أنهافرضوعلىعليها.16[]2/فيتغلبالمتجددالماءبهايتلاحقحتى

ويعقبهاتجاوزهمافسرعان،يغتسلبإنسانمرتحتىحالهابعضحفظت

بهالذيالمعقولالمعنىهوفهذابأثرها.فيذهبالمتجدد،بللجديداالماء

.لجواباعلموبذلك.عليهالبناءفوجبالراكد،لجارياخالف

بالبولةالراكدتنجسعلىجابرحديثدلفلو،الثانيةالقضيةواما

الاعظم.البحرحتىكثرأوقلراكدماءكلتنجسعلىلدلالواحدة

النهي:تحققمنهاواحدةخشيتإذاعللعدةهناكأنفالصواب

البولةتغيرهجداقليلاالماءيكونبأنإماحالا.التنجيس:الاولى

فيه.الكلامتقدموقد،الشرعيالمقداردونيكونبأنواما،الواحدة

الراكدالماءفيالبولعنينهلملوأنهوذلكمالا،التنجيس:الثانية

فقد،غيرهيصنعوكذلك،ذلكويتكررفيبوليعودثمهذا،يبولأنلاوشك

فينجسه.الماء،يغيرحتىالبوليكثر

7)ج""الامهامشفيكماالشافعيقالحالا.التقذير:الثالثة

والوضوءمنهالشربقذرناقعماءفييبولرجلارأىومن"1(:()111ص

والظلالطريقظهرعلىيتغوطأنينهىكما":ذلكقبلوقال."به

".ذلكمنالناسبهيتأذىلماإليها،الناسيأويالتيوالمواضع

86(./01)"لحديثا"اختلاف(1)
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يقذرهلاجداكبيرا)1(المصنعةأوالغديريكونقدمالا.التقذير:الرابعة

قذره.فيهالبوليعتادونالناسأنعلمإذالكن،واحدةلبولةالانسان

الامراضمنكثيراأنالطبفيتحققفقد.الامراضفشو:الخامسة

فيالبولكانفان.البولمعالمرضجراثيمخرجتبأحدهاالمبتلىبالإذا

يستعملونالذينالناسأجسامفيتدخلحتىلجراثيماتلكبقيتراكدماء

الاصابةمنجداأكثربذلكوالاصابة.الامراضبتلكفيصابونالماء،ذاك

من"فز")2(:"الصحيحفيثبتوقد.المجذوممنللقربلجذامبا

وقد.الابلجربمنضرراأشدمنهاوكثير.الأسد"منتفركماالمجذوم

".مصحعلىممرضيوردن"لا)3(:""الصحيحفيثبت

ظاهرهعنإخراجهلىإيحتاجولا،عمومهعلىلحديثايبقىوبهذا

نإثم.النواهيأكثرمنفمستثنىالضرورةحالفأما.الاستنباطبمجرد

نأوجببراكدليسأنهعليهيصدقماءفيالعللهذه[]2/17بعضتحقق

فواضح،كالحنفيةالمخالفةبمفهوميعتدلامنقولعلىأما.الحكميشمله

الواضح.بالقياسعمومهفيخصبهيعتدمنقولعلىماو

وأبالناسيضرمالجارياالماءفييلقىأنيبيحلاالشرعأنريبولا

النصوصبل،القياسلىإالتخصيصفيحاجةفلاهذا،وعلى.يؤذيهم

كافية.والايذاءالاضرارعنالزاجرة

.ونحوهالمطرماءفيهيجمعالحوضشبه:المصنعة1()

.هريرةبياحديثمن57()70البخارياخرجه2()

.هريرةبيأحديثمن2(122)ومسلم(1577)البخارياخرجه)3(
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المنعشموللزملقياسواعتبرناالمذكورةالعللاعتبرنالو:قيلفان

رأشا.المفهوماطراحفيلزم،جاليماءلكل

مواضععلىبنفسهاتمرالتيونحوهاالسيولمياهتبقىبل:قلت

يعتدونالذينأنعلىفيها؛البولعنالانسانلمنعوجهيبقىفلا،النجاسة

هنا.متحققغيرأنهلناللاحدققنالولعلنامايشترطونالمخالفةبمفهوم

إذابوجوهويعتلون،المخالفةبمفهومفيهايأخذونلااياتعدةالقرانوفي

هنا.واردابعضهاوجدتتدبرت

الخبرمعنىعلى"منهيغتسل"ثم:قولهكانفان،هريرةأبيحديثوأما

ثمامرأتهأحدكميضربلا":كحديث(:1قال)،القرطبيقررهكما-

التنبيه"منهيغتسل"ثم:بقولهزادانهإلامر،كمافيهفالكلام-)2(يضاجعها"

منه،فيغتسلإليهيحتاجلعلهئمفيه،يبولكيف:قالكأنه.العللبعضعلى

يستقذرههوكانواذا؟إلتهحاجتهمعالاغتساليدعأويتقذر؛أوفيتنجس

ولا.لنفسهيحبمالاخيهيحبوالمؤمنبالاستقذار.اولىفغيره،فيهلبوله

هذابدونمثلهجاءوقدعام،النهيفان،أخرىعلةهناكتكونأنهذايدفع

جابر.حديثوهو،التنبيه

انصب،والاغتسالالبولبينلجمعاعنالنهيعلىالمعنىكانوان

فيه.بالقددائمماءفييغتسللا:قيلكأنه،البولبعدالاغتسالعلىالنهي

"المفهم")1/542(.في)1(

عندكمالحديثاولفظ.القرطبيعننقلا347(/1)""الفتحفيالحافطذكره)2(

أحدكميعمد":زمعةبناللهعبدحديثمن)2855(ومسلم(4)429البخاري

."يومهأخرمنيضاجعهافلعله[لعبد،جلدمرأته1يجلد
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يكونأنئالثتهاالتقذر،ئانيتها،التنجسإحداهاعللا:النهيهذاويحتمل

الاغتسالعليهحظرالماءفيبالإنأنهعلمإذاالإنسانلان؛للبائلعقوبة

ناقتها،لعنتالتيالمرأةحديثمنهوقريب.البولعنيمنعهمماكانمنه

المرأةعقوبةجعلكأنه)1(،الناقةبتخليةوسلموالهعليهاللهصلىالنبيفأمر

فأي.اللعنعنوغيرهاهيتنزجرلكيبها،تنتفعلاأنالناقةلعنهاعلى

عمومالتعليليساوقوبذلك،النهيوجدوجدتالعللهذهمنواحدة

يغتسلفلا،فبالعمىفان،الدائمالماءفييبللا:المعنىكانوان.النص

جابر.حديثفيمركماولهوذكر،كمافاخره؛منه

نأعلىعنها،لجوابابهيعلممامرفقد،الثالثةالقضيةوأما[]2/18

قعدةبقدرحوضأوضيقةحفرةفيوكان،بقليلالقلتيندونكانإذاالماء

منالماءارتفعقعدإذالأنهفيه؛الانغماسأمكن،عميقنهإلاالإنسان

وسطهيقعدبأنيصدقالماءفيفالاغتسالذلكومع.فيغمرهلجوانبا

فيوالغالب،شاذةكأنها""فيهفكلمةهذا،وفوق.نفسهعلىويغرف

")2(."منهكلمةوغيرهالوجهذلكمنالروايات

فيوهو.فيهلجنبااغتسالعنالنهي:الثانيالحديث

اللهرسولقال:يقولهريرةأباسمع"أنهالسائبأبيعن")3("الصحيحين

".جنبوهوالدائملماءافياحدكميغتسل"لا:وسلموالهعليهاللهصلى

تناولا".يتناوله:قال؟هريرةبايايفعلكيف:فقال

حصين.بنعمرانحديثمن)5925(مسلماخرجه(1)

348(1/5)"الباري"فتحانطر2()

.البخاريعندأجدهولم)283(.مسلمأخرجه)3(
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غيرأونجسافيهالجنبباغتساليصيرالماءأنعلىبهيستدلقد

الحنفيةذلكعنرغبثم،حنيفةأبيعنفرويت،النجاسةفامامطهر.

الشافعيةالقلتيندونفيماعليهفوافقهمالتطهيرسلبوأما.أنفسهم

غيريحتملوقدالتقذير.هيالنهيعلةإن:يقولذلكيابىومن.والحنابلة

بينالتفرقةوأما.النصعمومالتعليلفيساوقبالتامل،تظهرالعللمنذلك

حصولعلىيدلالحديثإن:قيلإنوكذاقيها.مامرفقدلجاريواالدائم

فوقإلايكونولالجنبافيهيغتسلأنيمكنالذيالماءفيالمفسدة

عنه.لجوابوا،مثلهمرفقد.القلتين

نتوضأالحنفيةمعاشرفدعونا"الاستاذ:قولوهو،السادسالأمرواما

حتىالتقليدإلاالاستاذفيابى"،المستنقعاتفينغطسولاالحنفياتمن

!(1)السخريةفي

!!!

ابناعترافمنالاستاذادعاهفيماالنظرلىتعااللهرحمهالمصنففاتلقد:أقول(1)

نصفهاك.خلافهالواقعفان،الدائمالماءبحديثالحمفيةاحتجاجبقوةالعيددقيق

مماالحديث"وهذا"(:"العدةبحاشية125-1/112)المذكورالشرحفيكلامه

فان،قلتينمنأكثركانوانالراكدالماءتنجيسعلىحنيفةابياصحاببهيستدل

علىلنهيويحملون،العمومهذايخصونالشافعيوإصحاب.عمومصيغةالصيغة

بينجمعاالقلتيندونماعلىالنهيفيالعامالحديثهذافيحمل.القلتيندونما

اخصوذلكفوقهما.فماالقلتينتنجيسعدميقتضيالقلتينحديثفإن،الحديثين

".العامعلىمقدملخاصوا.ذكرناهالذيالعاملحديثامقتضىمن

[.]ن!اعتراضأماعترافأهو:هذادقيقابنكلامفيالقارئفليتأمل
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الثانيةالمم!مالة

اليدينرفع

ابن"سأل:وكيعطريقمن[(04]9386/)13بغداد""تاريخفي

يطيرأنيريد:حنيفةأبوفقال،الركوعفياليدينرفععنحنيفةأباالمبارك

فيطاركانإن:فقالعاقلا،رجلاالمباركابنوكان:وكيعقال؟يديهفيرفع

شيئا".يقلولمحنيفةأبوفسكت!الثانيةفيبطيرفإنهالأولى

مسعود...ابنحديثفيالحجةظهورمع(1)0..."83(:)صالأستاذقال

فيحديثيصحلمبل)3(.علةمنالركوععندالرفعاسانيدمنسنديسلملم)2(

)5(...عياشبنبكرأبيروايةفيبهياخذلموهو)4(عمرابنحديثغيرالرفع

وإنما)آ(.مسموعةغيرالمتوارثلخلافاموضعفيالتواترالفريقينأحدودعوى

)7(.يرقعونكانوامنهموجماعة،يرفعونلاكانواالصحابةمنجماعةانالمتواتر

(".الافضلهوفيماخلافهموإنما)8(،الاصليالتخييرعلىذلكفيدل

:(1)الدارقطنيقالكمامسعودابنفحديث،الأولالأمرأما:أقول

حمادوغير.إبراهيمعنحماد،عن-ضعيفاوكان-جابربنمحمدبه"تفرد

غ!،النبيلىإمرفوعغير،فعلهمناللهعبدعنمرسلاإبراهيمعنيرويه

".الصوابوهو

:قالأنهعنهجاءمابمناسبة(161)صالأستاذذكرهجابربنومحمد

أحمد:فيهقال،"الاعمىالاستاذ:فقالحماد"كتابحنيفةأبومني"سرق

)2(،التراجمقسمفيترجمتهوترى".منهشرهومنإلاعنهيحدثلا

")1/592(."السننفي)1(

)691(.رقم)2(
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.بعمدةليسأنهوالحاصل

ئابت:أبيبنحبيبقالحتىالحفط،سيئسليمانأبيبنوحماد

وأ،إبراهيمعلىلتكذبإنكوالله:لهفقلت:إبراهيمقال:يقولحمادكان"

لاشعبةيا:سليمانأبيبنحمادلي"قال:شعبةوقال".ليخطئإبراهيمإن

قدكونأو،أنسىأنخافو.طالقدالعهدفان،إبراهيمعلىتوقفني

توقفنيلا":وقوله(.651)ص"والتعديللجرحا"تقدمةانظر:(".نسيت

منأسمعته:تسألنيفلا،ذلكنحوأو"إبراهيم"قال:قلتإذا:معناه"إلخ

ونحوه"إبراهيم"قال(:1)يقولكانقدأنهبهذا2[0]2/فيتبينلا؟أمإبراهيم

إبراهيم.منسمعهانهيتحققلافيما

بنمحمدعنفدافع،الدارقطنيكلامعن)2(التركمانيابنأجابوقد

معوالرفع،الارسالمعالوصلتعارضإذا":وقال،يجديلابماجابر

الثقةوزيادةزادا،لانهما؛والواصلللرافعأكثرهمعندلحكمفا،الوقف

سيئوحمادا،بثقةليسجابربنمحمدأنعلموقدقال،كذا".مقبولة

الاستاذقالوقد؟الخلافمعفكيف،أصلهمنضعيفلحديثفا.لحفظا

سنداأوكانمتناالزائدرد:أيضا-حنيفةأبايعني-أصوله"من(:531)ص

اختلاففيهذا.الترجيحلحديثاجهابذةعليهوالذي."...الناقصلىإ

مر.كما،منههذاوليس،الثقات

عن،الثوريسفيانعن،المباركابنطريقمن)3(النسائيوروى

.السياقيقتضيهوالمثبت.""يقال:المطبوعفي(1)

78(.)2/"النقيلجوهر"افي2()

)3((/2591).
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بناللهعبدعن،علقمةعنالاسود،بنالرحمنعبدعن،كليببنعاصم

اوليديهفرفع،فقام:قال!ص؟اللهرسولبصلاةأخبركمألا:قالمسعود

يثبتلم":قالالمباركابنعن)1(الترمذيروىوقديعد.لمثممرة،

"سننفيو."مرةأولإلايديهيرفعلم!ك!ي!النبيأنمسعودابنحديث

المباركابنعن97(صر2)ج"البيهقيو"سنن()2(011)صر"الدارقطني

.نحوه."..عندييثبتلم":قال

دلقدلكنجابر.بنمحمدحديثعنىالمباركابنلعل:يقالقد

عنرواهفيمايرىلاأنهعلىاليدينرعلىومحافظتهالثبوتبعدمجزمه

سفيانوحديث.المعنىجهةمنولوجابربنمحمدحديثيشدماسفيان

وثقهفقدانفرد،إذابهيحتجلا:المدينيابنقالوإنوعاصم.ثقاترجاله

علل:هناكلكن")3(."الصحيحفيمسلملهوأخرج،جماعة

عنهالحديثهذاطرقمنشيءفيأرولم،يدلسسفيانأن:الاولى

.بالسماعتصريحه

بنعثمانعنروايتهعقبداود)4(أبوقال.عليهاختلفقدأنه:الثانية

بنوخالدمعاويةئناعلي،بنالحسنثنا"-:وستأتي-وكيععنشيبةأبي

مرة،أولفييديهرفع:قالهذاباسنادهسفيانناقالوا:حذيفةوأبوعمرو

2(.)56الحديثعقب(1)

)2((1/.)392

2992(.2،2725،)780الارقامانظر)3(

751(.)رقم4()
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"ئنا(:1()244ص1)جحمد"أ"مسندوفي."واحدةمرة:بعضهموقال

اللهرسولصلاةبكمأصلي:اللهعبدقال...عاصمعن،سفيانعن،وكيع

عن،شيبةبيأبنعثمانعنداود)2(،أبووأخرجه."أولفييديهفرفع!ص،

".مرةإلايديهيرفعفلمفصلى":وفيه.وكيع

"ثنا()3(:184ص1)ج"المسند"فيأحمدقال:الثالثة21[]2/

عن،كليببنعاصمعن،كتابهمنإدريسبناللهعبدئناادم،بنيحمى

الله!رسولعلمنا:قالاللهعبدعن،علقمةناالأسود،بنالرحمنعبد

فبلغ.ركبتيهبينوجعلهمايديهبينوطبقركعئم،يديهورفعفكبر،الصلاة

.-بركبتيهوأخذ-بهذاأمرناثم،ذلكنفعلكناقد.أخيصدق:فقالسعدا،

بهذا".كليببنعاصمحدئني

ابنبحديثسفيانحديث(")4(اليدينرفع"جزءفيالبخاريفاعل

عندأحفظالكتابلانأصج،فهذايعد.لمئم:فيه"ليس:وقال،إدريس

ذكرالقصةفييرلملماالرواةبعضأنلىإالبخارييشير."العلامأهل

لاكانواأنهممسعودابنأصحابعنالمشهوروكان،الركوععندالرفع

منروىلمائم.كذلكالقصةفيالواقعأنفهم،الصلاةأولفيإلايرفعون

فهم.كانمابحسبروىحفظه

)4211(.رقم)1(

)748(.رقم)2(

)7493(.رقم)3(

82(.08،)ص)4(
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حاتم،وابوداود،وابوأحمد،:الائمةمنسفيانحديثاعلوممن

وكيع،علىالوهمحملمنفمنهم.وغيرهم،المروزينصربنومحمد

)1(.سفيانعلىحملهمنومنهم

جملة،قولهمرديقتضيهذافياختلافهمأن)2(الناسبعضوزعم

شيخهعلىلحملفا،دلسهسفيانكانإنأنهيظهروالذيبشيء.هذاوليس

593(.ص1)ج"الراية"نصبوراجع.منهفالوهموالا،منهسمعهالذي

اللهصلىالنبيبأنمسعودابنمنتصريحالقصةفيليسأنه:الرابعة

سيخبرهمانهذكرأنهالامرغاية.الصلاةأولفيإلايرفعلموسلموالهعليه

علىبنينافان.بهمفصلىقامثم،وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولبصلاة

أولغيرفييرفعلماللهعبدأنذكرفيهافليس،عاصمعنإدريسابنرواية

اليدينوضعيذكرلمكما،ذلكالراوييذكرولمرفعيكونفقد.الصلاة

القصةذكرمنيهمهكانإنماكانه؛للركوعوالتكبير،والقراءةالصدر،على

التطبيق.شأن

أبيعن،إسحاق"أبيطريقمن()3(134ص1)جأحمد""مسندوفي

فحضرتمسعود،ابنمعكاناأنهماوالأسود:علقمةعن(،الاسود)4

أحدهمافأقاميهما،بأيدمسعودابنفأخذوالاسود،علقمةفتأخر،الصلاة

وضربركبهما،علىيهمايدفوضعاركعا،ثم.يسارهعنوالاخر،يمينهعن

.(251-231)2/حاتمابيولابن371(936-/1)لاحمد"العلل"راجع(1)

693(.1/)"الراية"نصبفيالزيلعيهو)2(

)2793(.رقم)3(

الرحمن.عبدوهوالاسود"،"ابنبوالصو"المسند"،نسخوبعضالأصلفيكذا(4)
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النبيرأيت:وقال.فخذيهبينوجعلهما،وشبكيديهبينطبقثميديهما.

(".فعلهلمجر

فيكماوالاسود،علقمةعن،إبراهيمعنمنصور،رواهوبنحوه

عن،إبراهيمعن،الاعمثرطريقمن)2(وفيه(.1)"مسلم22[]2/"صحيح

فصلواثلاثةكنتمواذا...قالصلىفلما:"قالوزاد:.نحوهوعلقمةالاسود

فليفرلثقأحدكمركعواذا،أحدكمفليؤمكمذلكمنأكثركنتمواذاجميعا،

اختلافلىإانظرنيفلكا.كفيهبينوليطبقوليجنا،فخذيهعلىذراعيه

".فأراهم.!كقعيماللهرسولأصابع

حتىتذكرلامنهاوكثير،ترىكماالرفععدمتذكرلاالرواياتفاأكثر

تعليمهممنمسعودابنيهمكانالذيأنهذامنفيظهر.الصلاةأولالرفع

والتطبيق.الثلاثةمقامهوإنماالقصةروايةمنويهمهمالصلاةتلكفي

مر.كما،..".ثلاثةكنتم"إذا:قالإذهذينإلاالصلاةعقبيذكرلمولذلك

ابنأصحابمنوغيرهماوالاسودعلقمةعناشتهرفقد:قيلفان

ذلكغيرفيرفعراياهولو.الصلاةأولقيإلايرفعونلاكانواأنهممسعود

أخذوافقد،عنهذلكيأخذوانالظاهرلكان-الصلاةتلكفيولاسيما-

.وغيرهالتطبيقعنه

رفعهعنغفلايكوناأناحتماللىإالعلمأهلبعضشارفقد:قلت

مسعودابنيكونأناحتماللىإبعضهمشارو،الصلاةأولغيرفييديه

)534/28(.رقم)1(

)534/26(.رقم)2(
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بيانكانالصلاةتلكفيالمهملان؛الرجليسهوماكبعض،الرفععنذهل

مر.كما،والتطبيقالموقف

.بعيدةاحتمالاتهذه:قيلفإن

الصحابةمنجماعةعنثبتمادفعمناقربحالكلعلىهي:قلت

كانواأنهمعنهمتواتروما،يرفعكانوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأن

.يرفعون

النسخ.احتماللىإبعضهمذهبفقد:قيلفان

عليهيطلعولا،الحكمهذامثلفينسخيقعأنجداالممتنعمن:قلت

اشتهارمعتبليغهمنيكتفيثممسعود،ابنبهويختصالصحابةجمهور

ثبوتها.فرضعلىالقصةفيوقعبماعليهوالاطباقالرفع

هذا؟غيرشيءمنفهل:قيلفان

بالتطبيقوأخبرطبقمسعودابنأنكماأنهالعلمأهلبعضذكر:قلت

علىالناسواتفق،نسخثمالاسلامأولفيكانذلكأنتبينوقد،بهوأمر

ذلك،فيالناسوخالفهبينهما،الاثنينإمامموقفإنقالوكما؛الطبيقترك

ذلكفعلوسلموالهعليهاللهصلىالنبيرأىيكونأنباحتمالواعتذروا

فيالرفعيكونقد.عنهثبتإنالرفععدمفيحالهفكذلكضيق=بيتفي

النبيمسعودابنفرأى،الصلاةشرعت23[]2/منذيشرعلمالصلاةأولغير

أولفيإلايرفعولايصليالاسلامأولفيوسلموالهعليهاللهصلى

كلكانوان،والموقفبالتطبيقأخذكما،بذلكمسعودابنفأخذ.الصلاة

تركوسلموالهعليهاللهصلىالنبيرأىيكونوقد.تركثمأولاكانذلك

بذلك.مسعودابنفأخذ،بواجبليسأنهلبيانالصلواتبعضفيالرفع
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واكهعليهاللهصلىالنبيكانماغالبلان،قريبةالموقفقضية:قيلفان

بعد.ذكرففيما،والرفعالتطبيققضيتافأما.اثنينمنجمثرلجماعةايصليوسلم

الثلاثفيالامريقرببوجه-لحمداوله-لىتعااللهفتحقد:قلت

بالتركيثبتلاالنسخأنمسعودابنرأيمنكانكأنه:يقالأنوهوكلها.

نأويرى.حالهيقتضيهماعلىلجملةافيمشروعاالأوليبقىبل،وحده

إحيائه.فييسعىأنالاولالامرالناسينسىأنخشيإذاالعالمعلى

به.العملتركثممشروعا،كانأنهمسعودابنعلمفقد،التطبيقفأما

يظهرفيمالانه؛رخصةتركهيكونأنإمابل،لهنسخاليستركهأنهوورأى

يدعربماوسلموالهعليهاللهصلىالنبيكانوقد.بالركبالاخذمنأشق

1(،جمعوا)إذاالعشاءصلاةيعجلكانكما،المشقةكراهيةالمستحبالامر

علىاشقأنلولالوقتها،"انه:وقال،فصلى،خرجثم،ليلةبهابطاو

التطبيقيكونأنوامابينهما،مخيروالمصليسواء،يكوناأنوإما")2(.أمتي

النبيأنمسعودابنعلموقد.أفضلبالركبالاخذكانوانأيضامندوبا

ليبثن،مندوبالاصلفيهوماياعربماكانوسلموالهعليهاللهصلى

للناسليبين،مكروهالاصلفيهومايفعلوربما.بواجبليسأنهللناس

التضحيةيدعونكانوا،يضحونلاعباسوابنبكرأبووكان.بحرامليسأنه

أطبقواقدالناسأنمسعودابنرأىفلما.بواجبةليستأنهاللناسليبينوا

مرو،ففعلهإحياءها،فأحب،أميتتقدسنةأنهرأىالتطبيقتركعلى

.اجتمعوا""ولعله،واضحوالمعنى(.)طفيكذا(1)

)9723(البخاريوأخرجه.عنهااللهرضيعائشةحديثمن)638(مسلماخرجه2()

.بنحوهعباسابنحديثمن)642(ومسلم
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نألعلمه،بالركبالاخذإماتةلىإذلكيؤديأنيخشولم.بفعلهأصحابه

وسلموالهعليهاللهصلىالنبيكانوقد.الناسبينمعلومةذلكمشروعية

فيهومافعل[)1(أو،مندوبالاصلفيهو]مافتركالجواز،بيانقصدإذا

الدليلمنعرفوهقدمالىإالنالسيكلبل،بقصدهيخبرلا؛مكروهالاصل

وابنوعمربكرأباأن24[]2/ينقللموكذلك.ذلكفيالاصلهوماعلى

ماعلىيتكلونكانوابل،قصدهميبينونالتضحيةيتركونحينكانواعباس

مشروعيتها.منالناسعرفهقد

وسلموالهعليهاللهصلىالنبيفلعلبينهما،الاثنينإماموقوفوأما

ينسخ،لمالاولأنرأىولكنه،الامرينمسعودابنفعلم.تقدمثم،مرةفعله

أطبقواالناسرأىلماثم.أفضلالتقدمكانوانمشروعالأمرينكلاوأن

السنة.تلكإحياءأحبالتقدمعلى

فالظاهرمسعودابنعنئبتفان،الصلاةأولغيرفيالرفعتركوأما

يكونبأنالإسلامأولفيإما،تركهوسلموالهعليهاللهصلىالنبيرأىأنه

بعدواما.المواضعبقيةفيرفعثم،الصلاةأولالرفععلىيقتصرأولاكان

فيليسأنهلبيانالاولالموضعغيرفيالرفعتركربمايكونبأنذلك

فلما.وجوبهلىإالعلمأهلبعضوذهباكد،الصلاةاولالرفعفان،مرتبته

بقيةفيالرفععلىالمواظبةعلىأطبقواقدالناسأنمسعودابنرأى

ذلكوحال.البيانلمصلحةتركهالصلاةأولالرفععلىظبتهمموالمواضع

تلكعقبأنهبدليلبينهما،الاثنينإمامووقوفالتطبيقحالدونعنده

مسلم.حديثفيمركماللرفعيعرضولم،بهذينأمرالصلاة

صفحتين.بعدالعبارةهذهتيوستا،الكلاميستقيموبهاالسياقيقتضيهازيادة(1)
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ولابطبقأولامحك!يكانالنبيأنعلممسعودابنيكونقد:يقالوربما

نأمسعودابنفرأى،ورفعالتطبيقتركثم،منهوالرجوعالركوععنديرفع

بدافلما.فقطرخصهبيكونفقد،بالركبالاخذفأما.التطبيقمنبدلالرفع

والمبدل.البدلبينيجمعلئلا،يرفعولمطبقالتطبيقإحياءمسعودلابن

أعلم.دله1و

الظنيحسنأنأهلوهومسعود،بابنالظنحسنيقتضيهماغايةفهذا

وسلم،والهعليهاللهصلىالنبيعنقطعاالرفعثبتفقد،حالكلوعلى.به

مطلقا،مندوباالفعليكونأنيعقلولا،بالصلاةمتعلقعباديفعلوهو

لاوالنسخ.النسخاحتمالإلابقيفمامطلقا،مندوباأيضاالتركويكون

منيطرقهوماالكلاممنفيهمامعمسعود،ابنعنرويمابمثليثبت

بها،لجهراأوالانتقالتكبيراتعثمانعهلمفيالصحابةتركوقد.الاحتمال

ولا.يأتيكما،مشروعغيرذلكأنالتابعينبعضظنحتىذلكواستمر

بابننظنلمونحن،المندوبتركفيالترخصإلاسببللتركيظهر

؛والذهولكالنسيانالملامةعنأبعدهوماولا،ذلكالرفعتركفيمسعود

الحق.وتثبيتالبيانقصدبهظنناوإنما25[]2/

لاصحابهورضي،التركعلىواظبمسعودابنأنيظهرفقد:قيلفان

عليه.المواظبة

هذينفيهوبلبينهما،الاثنينإمامووقوفالتطبيقفيفكذلك:قلت

فيمركما،الرفعلتركيعرضولمبهماأمرهمالصلاةتلكعقبفانهاكد؛

مدةالمواظبةلهمرضييكونأنالامرفيماغايةأنلحقوا.مسلمحديث

عباسوابنوعمربكرأبوواظبكما،البيانمنقصدهبماأوفىذلكليكون
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حقيقةأصحابهعلىخفيإنأنهمسعودابنورأى.التضحيةتركعلى

ويسمعون،التابعينوكبارالصحابةمنغيرهيرونعندمافسيعلمونها،الحال

عنه.مسؤولغيرمسعودفابنذلكيخالفممااتفقفما.ويتدبرونمنهم

فيهومافترك،البيانقصدإذاوسلموالهعليهاللهصلىالنبيكانوقد

يعرفلممنيراهربما-مكروهالاصلفيهومافعلأو،مندوبالاصل

وربما.النسخبعضهمتوهموربماالمقصود،خلاففيفهم،السابقالدليل

كثيرةنطائرولهذا.أتباعهفيذلكويبقىالامةفقهاءلبعضالتوهمهذايقع

الخطأفيالناسبعضبسببهيقعمماالقرآننصوصفيحتىالشريعةفي

ودده.المذاهباختلاففيواضحاذلكترىكما،أتباعهفيذلكويبقى

علماً.بهايحطلموإنالمومنيستيقنهالغة،البالحكمةذلكفيتعالى

ذلك.فيالنطرموضعهذاوليس

للرفعسنديسلملم"الاستاذ:قولوهما-والثالثنيالثاالأمرانوأما

كماالبخاريقال!فمجازفة-عمر"ابنحديثإلافيهيصحولم،علةمن

الثبوتقطعيعمرابنوحديث".الرفعأسانيدمنأصجأسانيد"لا:يأتي

بنمالكحديث)1(""الصحيحينفيمنها.أحاديثعدةمعهوصج،عنه

البخاريشاروحجر.بنوائلحديثإ2("مسلم"صحيحوفي،الحويرث

الصحابة.منعشرةفيالساعديحميدأبيحديثلىإ"إ3("الصحيحفي

.(193)ومسلم(773)ريلبخاا(1)

.(104!رقم(2)

.("لفتجا"مع2/122)(3)
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ذلك.فيعلي)2(حدثحطوصححا1(،)حبانوابنخزيمةابنصححهوقد

بدعةأنهزعممن4(:")اليدينرفع"جزءفيالبخاري"قال)3(:"الفتح"وفي

منأصحأسانيدولا.تركهمنهماحدعنيثبتلمفانه،الصحابةفيطعنفقد

الصحابة.منرجلاعشرسبعةرواهنهأيضاالبخاريوذكر..،.الرفعأسانيد

شيخناوذكر.المبشرةالعشرةرواهممنمندهابنالقاسموأبولحاكماوذكر

رجلا".خمسينفبلغواالصحابةمنهروامنتتبعأنهلحاقظاالفضلأبو

بل،الصحابةمنجماعةعن26[]2/الرفعالكوثريباعترافوتواتر

الصحابةلىإجبيربنوسعيدالبصريكالحسنالتابعينمنواحدغيرنسبه

وسلم،وآلهعليهاللهصلىالنبيعنتواترهيستلزمعنهموتواترهمطلقا)5(.

الخامس.الامرفييأتيكما

روايةفيبهيأخذلم"عمرابنإن:الكوثريقولوهو-الرابعالأمروأما

عياشبنبكرأبيروايةالمرادفانأيضا؛مجازفةففيه-"عياشبنبكرأبي

ماأولفيالايديهيرفععمرابنرأيت"ما:قالمجاهدعنحصينعن

يرفع،لمعمرابنأنعلىدللمامجاهدعنهذاصحولو)6(."يفتتح

.()1865"حبانابنو"صحيح)587("خزيمةابن"صحبح(1)

5(1774-1771)"حبانابنو"صحيح)584("خزيمةبن1"صحيح)2(

)3(/2(0.)22

22(.،912)ص4()

235(/1)شيبةبيأابنومصنف75()صللبخاري"اليدينرفع"جزءانظر)5(

75(.2/)للبيهقي"الكبرىو"السنن2(17)9/و"التمهيد"

قال"55(:)ص"اليدينرفع"جزءفيالبخاريقال237(./1)شيبةأبيابناخرجه)6(

وانظر".لهاصللامنهتوهمهوإنماحصينعنبكرابيحديث:معينبنيحى
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بالحديث!يأخذلمأنهعلىيدلأنفكيف

معهم،وصليت،مدةصحبتهموغيرهمالعلماءمنجماعةأذكرناو

ومنهماذكر؛فلا،الرفعتركهمأوالركوععندرفعهماذكرهلالانوأتذكر

تحريتولكني.صلاتهماتفقدانأتحرلماننيوذلك.قريببهعهدي!ن

العهد.طولبعدأذكرالانفأنا،جماعةفيذلك

صحتإن-قالوانما،يرفعلاعمرابنرأيت:يقللمومجاهد

نأينفيلابأنهيشعروهذا...."يرفععمرابنرأيت"ما-:عنهالحكاية

ذكرهكماالرفعمجاهدومذهبمجاهد.يرهولمرفععمرابنيكون

تفقديتحرىأنلهيتفقلمفكانهالقولذاكعنهصحفان)1(.وغيرهالبخاري

اشتغلثم،الصلاةأولفيرفعشاهدهأنهاتفقوإنما،رفعهفيعمرابن

نفسه.بصلاةمجاهد

ذكريتجوز.وربماتاما،رفعايرفعربماكانأنهعمرابنعنصحوقد

يديهرفعالصلاةابتدأإذاكانعمرابن"أننافععن)2("الموطأ"فيمالك

بيأ"سننوفي."ذلكدونرفعهماالركوعمنرأسهرفعوإذا،منكبيهحذو

الاولىيجعلعمرابنأكان:لنافع"قلت:قالجريجابنعن)3(داود"

منوأسفلالثديينلىإفأشارلي،أشر:قلتسواء.لا،:قالأرفعهن؟

فيالمنكبينحذوالرفعأبيهعنعمربناللهعبدبنسالمعنوصحذلك".

.(284،924)2/والاثار"السننو"معرفة،منه(051،151)ص

.(2284/)والاثار"السننو"معرفة(051)ص"اليدينرفعجزء"انظر(1)

)2((1/.)77

74(.1)رقم)3(
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يكونأن"ويحتمل)2(:""المنتقىفيالباجيقال(.1وغيرها)الأولى

فيهما(".واسعاذلكويرىجميعا،الامرينيفعلكانعمربناللهعبد

الرفعأكملأنيرىكانأنهعمرابنعنالرواياتمجموعيدل:أقول

إذاولاسيماذلك،دونبمايحصلالسنةأصلوأن،منكبيهيداهتحاذيأن

فييتجوزربماكانوضعفكبرلما]2/27[عمرابنفكأنعذر.هناككان

لانهاتامارفعاالاولىفييرفعوربما.ذلكنحوأوالثديينلىإفيرفع،الرفع

بأنالتفرقةالمشروعيكونأنجوزجريجابنوكأن.الباقيفيويتجوزاكد،

ذلك،علىبهليستدلعمرابنفعلعنوسأل،أعلىالاولىفيالرفعيكون

يتحرىيكنلمعمرابنأنلجوابافمحصل.بحسبهفأجابههذانافعوقهم

فمنأيضا.الاولىفييتجوزربماكانبل،مشروعةبأنهايشعرتحرياالتفرقة

فاتفق،منهقريبغيرعمرابنوراءكانأنهمجاهدعنالحكايةفيلجائزا

.يرهفلمالباقيفيوتجوزمجاهد،راهتامارفعاالاولىفيرفععمرابنأن

نإمجاهدفيهارقبهالتيالصلاةتلكفيسهاعمرابنيكونأنلجائزاومن

رقبه.كان

تلكعنلجوابافي)3("اليدينرفع"جزءفيالبخاريقالوقد

علىمحمولهوأوله،أصللاتوهمهوإنما:معينابن"قال:الحكاية

رواهماليدععمرابنيكنولم.صلاتهفيالرجليسهوماكبعضالسهو

ونافعلموساطاوسمثلعمرابنعنرواهمامع!م!م،النبي]عن[

.وغيره)735(البخاريطريقهومن75(/1)"الموطأ"فيمالكأخرجه(1)

العلميةهالكتبدار.ط32(2/)2()

منه.(55،45،151)صانظر)3(
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فيالبخاريوروى...."يديهيرفعكانأنهالزبيربيودثاربنمحاربو

يديهيرفعلارجلاراىإذاكانعمرابنأنمالكعن(1")اليدينرجزء"

لحمى.بارماه،رفعوإذاركعإذا

عليهيصدقلمضعفاأوسهواصلاتهبعضفيالرفععمرابنتركوإذا

تلكفيوالذيفكيف،بالحديثيأخذلمأنهالرفعمنعنهتواترمامع

سلف!كماالنفيين،بينتلازمولا،الرفعنفيلاالرويةنفيهوإنمالحكايةا

ولم.الغلطكثير،الحفظسئعندهمعياشبنبكرفأبوكله،هذاومع

كما،غيرهبروايةصحتهاثبتتأحاديثإلا""الصحيحفيالبخاريلهيخرج

فيذكرأنهإلاشيئامسلملهيخرجولم")2(.الفتح"مقدمةفيتراه

رضيعليعلىيصدقيكنلم":قالمقسمبنمغيرةعنعنه")3("المقدمة

كانتفلومسعود".بناللهعبدأصحابمنإلاعنهالحديثفيعنهالله

لاكماردها،لوجبعمرابنعنلجماعةابروايةثبتلمامخالفهبهذهروايته

يخفى.

التواترالفريقينأحد"ودعوىالاستاذ:قولوهو-لخامساالأمروأما

منذهنهانتقلالاستاذفكأن-"مسموعةغيرالمتوارثالخلافموضعفي

!مسعده"فيالحميديكذلكأيضااخرجهوقد.مالكعنلانافععن53()ص(1)

(182)ص"الحديثعلوم"معرفةفيوالحاكم928(/1)رقطني1والد277()2/

"التمهيلم"فىالبرعبدابنوعنه07()صأحمد"الامام"مسائلفياللهوعبد

سهوا."مالك"عن:ففيه22(،0)2/""الفتحعلىعتمدالمؤلفولعل224(.)9/

.(54ه)ص"الساري"هدى2()

)3((1/41).
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تسمعلا:يقال21/28[نيسوغالذيهوالاجماعفإن.الاجماعلىإالتواتر

التواتر،فأما.جماعللاالخلافلمنافاةالمتوارثالخلافموضعفيدعواه

المتوارثالخلافإنبل.ستراهكما،المتواربلخلافاوبينبينهمنافاةفلا

دعوىمنيمنعلمفورا!ب!النبيوفاةعقبكانابتداءهأنيثبتلمإذا

جماعةلان،الصحابةجماعإهذهقضيتنافيندعينفلنا.سابقجماعإ

الكوئري.بهاعترفكما،منهمكثيرعنبهالعملوتواتر،الرفعرووامنهم

لىإجبيربنوسعيدالبصريلحسنكاالتابعينمنواحدغيرنسبهبل

علىيدلمامنهمأحدعنيعرفولاوانتشر،ذلكفاشتهرمطلقا،الصحابة

.مشروعغيرأنه

ماعلىالكلاممروقد.يثبتفلم،تركهأنهبعضهمعنرويمافأما

هوفإنماذلكبعضثبتولو.غيرهعلىالكلامويأتيمسعود،ابنعنروي

نأعلىيدللاوذلك.واحدةصلاةوواحدةركعةفيأي،جزئيترك

ليسالأولىغيرفيالرفعأنبيانقصديكونقدإذ،مشروعغيريراهالتارك

ماتركفيعذرلغيرأولعذرترخصيكونوقدسها،يكونوقدمرتبتها،في

مندوبا.يعلمه

غيريراهأنهعلىذلكدللماطويلةمدةتركهبعضهمأنثبتلوبل

)1(.يضحونلاكانوانهمعباسوابنوعمربكرأبيعنجاءفقد،مشروع

وأوالرفعالخفضتكبيراتعثمانعهدفيتركواالصحابةنئبتقدبل

تىوبهموصلىالعراققدملماعلياإنحتىذلكواستمربها،الجهر

265(.)9/للبيهقي"الكبرىو"السنن381(4/)"الرزاقعبد"مصنفانظر(1)
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")1("الصحيحينفيكماحصينبنعمرانقالبهاوجهربالتكبيرات

أبووقال.!"اللهرسولمعنصليهاكناصلاةالرجلهذا"ذكرناوغيرهما:

)2(:""الفتحفي]كما[صحيحبسندوغيرهأحمدرواهفيماالاشعريموسى

تركناهاوإمانسيناهاإماغ!م!ماللهرسولمعنصليهاكناصلاةعلي"ذىنا

علىمرواناستخلفهحينهريرةأباإنحتىلحجازباالتركواستمرعمدا".

فأنكروابها،وجهربالتكبيراتفأتى،بهمصلىمعاويةعهدفيالمدينةإمارة

(")3(:مسلم"صحيحفيكماعوفبنالرحمنعبدبنسلمةأبوقال.ذلك

وصلى.ء!"اللهرسوللصلاةإنها:فقالالتكبير؟هذاماهريرةبايا"فقلنا:

فيكماعكرمةقال.ذلكفانكروابها،وجهربالتكبيراتفاتى،بمكةبهم

ثكلتك:قال.احمقإنه:عباسلابن"فقلت:وغيره)4("البخاري"صحيح

ع!م!ر".القاسمأبيسنة!أمك

دونلشخصيحصلقدأنهالمعلوممنفإنه؛أوضحفأمرهالتواتر،فأما

منليستاالمعوذتينإن:يقولكانأنهمسعودابنعن92[]2/جاءوقداحمر.

والهعليهاللهصلىالنبيمنيسمعلمبأنهعنهالعلمأهلواعتذر)5(،القران

تواتربهالمقطوعمنأنمع،عندهذلكتواترولابقرانيتهما،يصزحماوسلم

.(393)ومسلم(487)ريلبخاا(1)

.()49491"المساند"فيوالحديث027(.)2/)2(

31(.)293/رقم)3(

)788(.رقم)4(

"الباري"فتحنظرو.وغيره2(1)188المسند"ئد"زوفياحمدبناللهعبداخرجه)5(

/8(.742.)743
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منالتابعينبعضمخالفةالرفعتواترفييخدشفلا.غيرهعندذلك

لاولهمعرضتبل.عندهمتواترهغيرهمعندتواترهمنيلزملاإذ،الكوفيين

تركمنغيرهمتوهمكما،مشروعغيرأنه-بعضهمأو-فتوهمواالتركشبهة

،مشروعغيرذلكنبهالجهراأووالرفعالخفضتكبيراتوغيرهعثمان

بلغتهمنالكوفيينمنبعدهمجاءثم.تقدمكماهريرةبيأعلىأنكروهحتى

،واعتادهلفهمابتركنفسهتطبفلم،عندهترتتوولعلهاوالاثار،الأحاديث

لنفسه.وأطيبلهأحوطالتركأنورأى،النسخاحتماللىإوقر

وذلك،الصحابةمنجماعةعنالرفعبتواترالكوثرياعترفوقد

تعبديفعلفانه،وسلموآلهعليهاللهصلىالنبيعنتواتره(1)يستلزم

وجهعلىلافعلوهفان:وفعلوهمشروعأنهيعلموالملو،الصلاةفي

كذبوذلك،اللهيشرعهلممالمشروعيةوايهامابالصلاةتلاعباكانالتعبد

البدعةصريحفذلكالتعبدوجهعلىفعلوهوان؛ودينهورسولهاللهعلى

أنهمقطعايثبتفبهذا.بآياتهلتكذيبو،اللهعلىوالكذب،لصلالة]و[1

لاإذ،الرأيجهةمنذلكاعتقادهمويمتنع،مشروعأنهيعتقدونكانوا

نأيعلملمإذاالفعلإثباتفيإليهيصارإنماالرأيأنعلى.فيهللرأيمجال

وانتفاءالسببقياممعمستمراتركاتركهوسلموالهعليهاللهصلىالنبي

النبيكانجميعايجهلواأنالرفععنهمتواترالذينعلىويمتنع.المانع

ومراقبتهملهصحبتهمطالتنبعدلا،أميرفعوسلملهوعليهاللهصلى

به.1امروكمالصلاته

خطا.وهو!،يستلزم"لا:المطبوعفي(1)
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منجماعةأن"المتواترالاستاذ:قولوهو-السادسالأمروأما

الثانيفالشطر-"يرفعونكانوامنهمجماعةو،يرفعونلاكانواالصحابة

اللهعبدابوالنقلإماموهذافلا.الاولالشطرواماحق،الرفعتواتروهو

التركنقلوانما."تركهمنهماحدعنيثبتلم":تقدمكمايقولالبخاري

عمرعنأيضاوروي.فيهالنطرمروقدمسعود،ابنعنماقوةفيهنقلا

)1(.فعلهومنروايتهمنالرفععنهجاءفقدعمر،فأما.وعلي

بنالزبيرعن03[]2/أبجر،بنالملكعبدعن،عياشبنحسنوروى

شئفييديهيرفعفلمعمرمع"صليت:قالالأسودعن،إبراهيمعن،عدي

أوجه:بثلاثةهذاوأعل)2(."الصلاةافتتاحفيإلاصلاتهمن

ابنعنالدارميعثمانقال.بعضهملينهعياشبنحسنأن:الأول

أهلمنوهما،بذاك"ليسا:عثمانقال".ثقةبكرابووأخوه،"ثقة:معين

يحيىقالحتىحفطهفيبكرأبيتليينعلىواتفقوا.لأمانة"والصدق

ذكرإذاوكان.شيء"عنسألتهماحاضراعياشبنبكرأبوكان"لو:القطان

أحدشيوخنافييكنلم":دكينبنالفضلنعيمأبووقال.وجههكلجعنده

".منهغلطاأكثر

"أنالاسودعن،إبراهيمعن،عديبنالزبيرعن،الثوريروىوقد

روايةفيمايذكرلم)3(."منكبيهحذوالصلاةفييديهيرفعكانعمر

4(.1514،16/)"الراية"نصبفيكما"الخلافيات"فيالبيهقياخرجه1()

الاثار"معاني"شرحفيوالطحاوي237(،/1)""المصنففيشيبةابيابناخرجه)2(

5(.1/0)5الاثار"مشكلو"شرح227(/1)

2(.5)2/"الكبرى"السننفيلبيهقيو2(532)""المصنففيالرزاقعبداخرجه)3(
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يرفع،لاالثوريوكان.عديبنالزبيرعنأبجرابنعنعياشبنالحسن

هذامثلفيوالخطا.الثوريغفلهلماالحسنذكرهماالقصةفيكانفلو

فيقوى،الرفععدمفيالكوفةأهلعنحكاياتإبراهيمعندكانفانه،قريب

الحسن.علىالاشتباهدخولاحتمال

لحديث"اعلوممعرفة"فيو.دلسربماإبراهيمأن:نيالثاالوجه

مشايخمنعدةسمعت:قالسالمبن"خلفطريقمن(801)صللحاكم

أخبارهم،تمييزفيفأخذنا،والمدلسينالتدليسكثرةتذاكرواأصحابنا

...النخعييزيدبنوإبراهيمالحسنأبيبنالحسنتدليسعلينافاشتبه

،نويرةبنهنيمثلاللهعبدأصحابوبينبينهيدخلأيضاوإبراهيم

".عنهمدلسوربما؛الطائيوخزامة،منجاببنوسهم

فيويكفي.فعلهومنروايتهمنالرفغعمرعنرويقدأنه:الثالث

به.الاقتداءمتحريّا،لابيهملازماكانانهمع،اللهعبدابنهعنتواترماذلك

خارجأوداخلالمسجدلبابقاصاوجد"ما:أبيهعنأسلمبنزيدقال

أنه)2(إبراهيمعنجاءوقد(.1سعد)ابنرواه("أبيهلعملاللهعبدمنبأقصد

أرى"ما:إبراهيمفقال،الرفعفيأبيهعنحجربنوائلابنحديثلهذكر

]بناللهوعبد،ذلكفحفطالواحد)3(،اليومذاكإلا!مرراللهرسولرأىأباه

.الصوابولعله،.".قاصد.رجل"ما:وفيه(.4051/)"الكبرىلطبقات"في(1)

226(.225،/1)الاثار""معانيانظر)2(

]رقمداودابواخرجهماوهو.يبطلهماصحفقدذلكومع،رايمجردهذا:قلت)3(

كيففياللهرسولصلاةلىإ"لانظرن:قالأنهوائلكليبعنوغيره726[

=:فيهوقال،منهوالرفعالركوععنداليدينرفعوفيه،لحديثافذكر:قلت."5..يصلي
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رواهماعنهصحإن-لإبراهيمفيقال!".عنهيحفظلممسعود[31[]2/

أفيكونالواحد،اليومذاكإلاعمررأىالاسودنرىما-:عياشبنالحسن

عمر!بناللهعبدابنهمنبهأعلم

فيوسلموالهعليهاللهصلىالنبيرفعتثبتمحققةمثبتةوائلورواية

لىإطبيعيداعهناليسإذتعبدا،إلايكونلاالرفعانومعلوم،المواضع

فيوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنثبتوإذا.المواضعفيمكررافعله

منغيرهفيالشانهوكمامطلقا،الصلاةفيمشروعيتهثبتتواحدةصلاة

عنيقوىأويثبتماأنقدمناوقد.اختصاصهيثبتماإلا،الصلاةاعمال

لذلك.منافاةفيهيتحققلامسعودابن

عمريكونأنلجائزافمن-إليهصحتإن-الاسودعنالروايةفيفاما

الأسود،راهتامارفعاالصلاةأولعمرفيهـفعمنهقريبغيرالأسودامامكان

عمر-ابنعنتقدمكما-فيهتجوزرفعابعدهوماالركوععندعمررفعثم

اصلا.يرفعلمأنهفظنالاسود،يرهفلم

أبيه،عن،كليببنعاصمعن)1(،النهشليبكرأبوفروىعليئ،وأما

تحرك،الثيابجلعليهمالناسفرايتشديد،بردفيهزمانفيذلكبعدجئت"ثم

اخرىطريق31(4/9)عندهوله318(/4)احمدخرجهو."الثيابتحتايديهم

فيهاثيابالناسوعلىاخرىمرة"أتيته:قالوائلااناهلهبعضعنلجباراعبدعن

[.]المولف."الثيابتحتهكذايقولونفرايتهم،اكسيةوفيهاالمرانس

"العلل"فيوأحمد236(1/)!"المصنففيشيبةأبيابنالطريقبهذاأخرجه(1)

""الكبرىفيوالبيهقي225(/1)الاثار""معانيفيوالطحاوي374(/1)

.(2124/)"لمعرفةو"ا8(20/)
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ثم،الصلاةمنالاولىالتكبيرةفييديهيرفعكان"أنهعنهاللهرضيعليعن

منها".شيءفييرفعلا

الفضل،بناللهعبدعن،عقبةبنموسىعنالزناد)1(،أبيابنوروى

عنعلي،عن،رافعابيبندلهعبيدعن،الاعرجهرمزبنالرحمنعبدعن

حذويديهرفعالصلاةلىإقامإذاكانأنهوسلموآلهعليهاللهصلىالنبي

رفعإذاويصنعها،يركعأنوأرادقراءتهقضىإذاأيضاذلاشويصنع،منكبيه

."...كذلكيديهرفعالسجدتينمنقامواذا...الركوعمنراسه

عنسئلانهحنبلبنحمدأالامامعنوغيرها2(")الراية"نصبفي

رفع"جزءفيالبخاريوذكر"."صحيح:فقالهذا،الزنادابيابنحديث

".أصح"وهذا:وقالالزنادبيأابنحديثذكرثم،النهشليأثر")3(اليدين

(4)""جامعهمنالدعواتكتابفيالزنادبيأابنحديثالترمذيوأخرج

)5(.حبانوابنخزيمةابنأيضاوصححه."صحيححسنحديث"هذا:وقال

ذكرالدارميسعيدبنعثمانعن08()6(ص2)ج"البيهقي"سننوفي

(474)داودوابو22()ص"اليدينرفعجزء"فيالبخاريطريقهمناخرجه(1)

-1771)حبانوابن584()خزيمةوابن864()ماجهبن1و34()23والترمذي

1774).

()2(1/21.)4

قلم.سبقولعله"القراءة"جزء)ط(:في46(.)ص)3(

)3423(.رقم)4(

التعليق.فيإليهماالاشارةسبقت)5(

.(224)2/والاثار"السنن"معرفةفيوكذا)6(
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علي،عنالواهيالطريقهذامنرويقد"فهذا:وقالالنهشليثر32[]2/

عن،رافعأبيبناللهعبيدعن،الاعرجهرمزبن)1(الرحمنعبدروىوقد

.الركوعمنسهريرفعوبعدما،الركوععنديرفعهمالمجي!مالنبيرأىأنهعلي

ليسولكن.!يمالنبيفعلعلىفعلهيختارأنعنهاللهرضيبعليالظنفلي!س

".غيرهبهاياتلمسنةبهتثبتأو،بروايتهيحتجممنالنهشليبكرأبو

هوالواهيالطريقمنرويالذي"بل:فقال)2(التركمانيابناعترضه

ثمالزناد".ابيبنالرحمنعبدسندهفيلانعلي،عنرافعابيابنرواهما

يعكسه،أنلخصمه":فقال.إلخ...الظنفليس:الدارميقولذكر

".تقدممانسخعلىدليلاالسلامعليهالنبيبعد)3(فيجعله

المرفوعفسندالزناد،بيأوابنالنهشليعنالنظرصرفناإذا؟أقول

فيهالموقوفوسند.لجماعةابهماحتجأثباتثقاتكلهمرجالهلان؛أثبت

،البخاريلهيخرجفلم،جماعةووثقهمسلملهأخرجوإنعاصم.مقال

سعدابنوثقهوإنبوهوانفرد".إذابهيحتج"لا:المدينيابنوقال

حدانعلام"لا:النسائيوقال،مسلمولاالبخاريلهيخرجفلم،زرعةبوو

فيبقويليسوابراهيممهاجر،بنإبراهيموغيرابنهغيرعنهروى

(".لحديثا

جمالاإبينهماوازئاإذاأنناشكفلاالزناد،أبيبنوالنهشليفأما

معينوابنوأحمدمهديابنووثقه،مسلملهأخرج.أثبتفالنهشلي

تحريف.عن"":المطبوعفي(1)

97(.)2/!النقيلجوهر"افي)2(

إ.فعله"فيجعل:التركمانيابنكتابفي)3(
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عنديوهو،حديثهيكتبصالح"شيخ:حاتمأبووقال.والعجليداودبوو

فيسعدابنوقالجدا.ضعيفلهذليو."الهذليبكرأبيمنخير

منومنهم،أحاديثولهناسكا،عابداوكانمرجئا،"كان:النهشلي

.("يستضعفه

عنهعلقوإنما("،"الصحيحصاحبابهيحتجفلمالزناد،أبيابنوأما

بعضهم،وضعفه،جماعةووثقه.المقدمةفيمسلملهوأخرج،البخاري

:مرانوههنا.الاكثرونوفصل

الثبتالثقةروايةمنحديثفيلهميتبينقدالحديثأئمةأن:الاول

أنهعندهمضعيفهومنروايةمنحديثوفي،ضعيفأنهعليهالمتفق

كانإذاذلكمنوأولىلهم،التسليمدولهممنعلىوالواجب.صحيح

بيأابنحديثالائمةصححوقدالزناد.بيأوابنكالنهشليوسطاالراوي

مر.كما،النهشليأثروالدارميالبخاريولينالمذكور،الزناد

يأتولم،بعضهمولينه،بعضهمفوثقهراوفياختلفواإذا:الثانيالامر

حالوهذهمطلقا،لينفيهوسطأنهفالظاهر33[]2/تفصيلحقهفي

فيوضعفوهحال،فيفثبتوهراو،فيالكلاماأكثرهمأوفصلواوإذا.النهشلي

لمحديثفيإلاجمالا،إالراويذاكحكميؤخذلاأنفالواجب؛أخرى

فمن.حالهبحسبمعاملتهفالواجب،تبينإذافأما.هوالضربينأيمنيتبين

روايته،منحديثفينظرناإذا،عروبةأبيبنكسعيداختلطثمثبتاثقةكان

وابن.فضعيفبعدهأو،الصحةفيغايةفهوالاختلاطقبلرواهأنهتبينفان

بنموسىقال.فيهالكلامفصلواالائمةأكثرفإن،القبيلهذامنالزنادأبي

إليكقدمتإني:لهفقلت،أنسىبنمالكفاتيت،المدينةقدمت":سلمة
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ومالك.الزناد"بيأبابنعليك:فقال.بهتأمرنيممنوأسمع،العلملاسمع

عدولذلك.فيهشكلاثقةعنإلاالرضاهذايرضىلابالتحريمشهور

أبيبنسعيدقال.مالك"وثقه)1(:""الميزانفيقالبلتوثيقا،هذاالذهبي

ثقة.رجلعلىدلني:لمالكقلت:سلمةبنموسىليخاليقال:مريم

الزناد".أبيبنالرحمنبعبدعليك:قال

السبعة-كتابأبيهعنلروايتهمالكفيه"تكلممحمد:بنصالحوقال

لىإانتقلأنبعدهذاروىوانما.هذا!"عنكناأين:وقال-الفقهاءيعني

عنالمدينيابنعليبناللهعبدوقال.المدينيابنعناياتيكما،العراق

.البغداديونأفسدهببغدادحدثوما،صحيحفهوبالمدينةحدث"ما:أبيه

حديثهفي:يقولوكانأحاديثه،علىيخطمهديبنالرحمنعبدورأيت

".فقهائهمعنالبغداديون"ولقنه:قال.وفلانوفلانفلانمشيختهمعن

الذيهووهذابها،الفقهاءأوبالمدينةالمشيخةعنأبيهعنالروايةيعني

منهوقعإنماالزنادأبيابنأنتبين.نكرهمالكاأنمحمدبنصالححكى

بهحدثمماالزنادأبيابنعنعندهكانإنمامهديوابن،بالعراقذلك

علي.بنعمروعننحوهويأتي،المدينيابنكلامعليهيدلكمابالعرا!تى،

عليسمعت.ضعفحديثهوقي،صدوق"ثقة:شيبةبنيعقوبوقال

فهوبالعراقبهحدثوما،مقارببالمدينةحديثه:يقولالمدينيابن

الهاشمي،داودبنسليمانعنهروىفيمانظرتوقد:عليقال.مضطرب

اصحبالمدينةحدثفما،ضعف"فيه:عليبنعمرووقال(".مقاربةفرايتها

"فيه:الساجيوقال."حديثهعلىيخطالرحمنعبدكانببغداد.حدثمما

فيه.العقادلاقوال(173-171)6/"التهذيبتهذيب"وانظر575(.)2/(1)
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ببغداد".حدثمماأصحبالمدينةحدثوما،ضعف

عروةبنهشامفيالناسأثبت":معينابنعنداودأبووقال

مالكهشامعنروىقدأنهمعهذا34[21/.الزناد"بيأبنالرحمنعبد

عنالزنادأبيبنالرحمن"عبد:معينابنعنالساجيحكاهوقيماوالكبار.

ابنعنوغيرهصالحبنمعاويةوقال(".حجةهريرةبيأعنالاعرجعنأبيه

أبووقالصحاج(".أحاديثه"حمد:عنالساجيحكاهوقيما.""ضعيف:معين

نعم(".:قال؟يحتمل:"قلت:طالبأبوقال."عنه"يروىأحمد:عنطالب

"ثقة".:العجليوقال."الحديث"مضطرب:أبيهعنحمدبنصالحوقال

عدةوصحح("،حافط"ثقة(")1(:جامعه"من"اللباس"فيالترمذيوقال

عن،أبيهعنحديثه)2("الخفينعلىالمسح"فيلهخرجو.أحاديثهمن

علىالخفينعلىيمسح!ي!النبيرأيت:المغيرةعنالزبير،بنعروة

وهو)4(،صحيححسنحديثالمغيرة"حديث:قالثمظاهرهما)3(.

ثابتةوهي.""حافظ:كلمةالطبعاتأكثرمنسقطوقد.(5175)رقملحديثاعقب(1)

ورفاقهالارناؤوطشعيببتحقيقالرسالةطبعةوفيأ(،221)قالكروخينسخةفي

/3(045).

.()89رقم2()

"ظاهرهاإ.:المطبوعفي)3(

)ب(نسخةفيأنلىاشاربعدماتعليقهفيشاكراحمدقال"حسن":المطبوعةفي)4(

ناذلكويؤيد.الصحيحةالاصوللسائرمخالفة""صحيحزيادة":صحيح"حسن

(461/)1"الترمذي"شرحفيالعربيبن1و5(17)1/""المجموعفيالنووي

"المنتقى"فيتيميةابنلمجد1و63()1/المعبود""عونفيحكاهفيمالمانذري1و

".حسن"حديث:قالأنهالترمذيعننقلوا(الاوطار""نيلمن1/232)

55



عنعروةعنيذكرحدانعلامولاالزناد...أبيبنالرحمنعبدحديث

مالكوكان-:البخارييعني-محمدقال...غيرهظاهرهما""علىالمغيرة

الزناد".أبيبنالرحمنبعبديشير

أحوالا:الزنادأبيلابنانلناتبينتقدمماتدبرنافاذا

أثبتإنه:معينابنقال.عروةبنهشامعنيرويهفيماحاله:الاولى

الثقة.منالعلياالدرجةفيالحالهذهفيفهو،فيهالناس

ذكر.هريرةأبيعنالاعرجعنأبيهعنيرويهفيماحاله:الثانيةالحال

أنهالاطلاقوظاهر.الأولمنقريبوهذا.حجةأنهمعمنابنعنالساجي

وهذاببغداد.بهحدثومابالمدينةبهحدثمالحاليناهاتينفيسواء

تلقينفيهيوثرفلمحفظاالوجهينهذينمنيرويهماأتقنيكونبأنممكن

واشتبه،فيهفاضطرب،حفظهيتقنيكنلمفيمافيهأثروإنما،البغداديين

عليه.

فيفهو،بالمدينةالمذكورينالوجهينغيرمنرواهفيماحاله:الثالثة

قولذلكونحوببغداد.بهحدثمماأصحوالساجيعليبنعمروقول

ابنهحكايةفيالمدينيابنوصرح،يعقوبحكاهماعلىالمدينيابنعلي

والارشادبالمدينةكانإذتوثيقهمنمالكعنرويماويوافقه.صحيحأنه

رواهمابذلكويلتحق.المدينةمحدثيبينمنلهمخصصامنهالسماعلىإ

كتابه.أصلمنولكنذلكبعدأو،عليهويشبهوايلقنوهأنقبلبالعراق

عليها،المدينيابنلثناءعنهالهاشمي35[]2/أحاديثتحملذلكوعلى

أحاديثهتكونهذافعلى،كتابهأصلمنمنهالهاشميسماعأنالأقرببل

حفظه.منبالمدينةبهحدثمماأصحعنه
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ذلكمنحديثفييعلمنإلاضعف،ففيهببغداد،حديثهبقية:الرابعة

،هريرةبيأعنالاعرجعنأبيهعنيرويهلصاإتقانهمثلحفظهيتقنكانأنه

حديثهمنانتقائهفيالترمذيصنيعيدلهذاوعلىصحيحا.يكونفإنه

إنماالتلقينأنحمدأالامامكلامدلوقد.منهأحاديثلعدةوتصحيحه

علىعنهوجهغيرمنالحديثجاءإذاهذافعلى.الاضطرابفيأوقعه

حديثه.صحيحمنأنهعلىذلكدلواحدةوتيرة

النهشليمنأثبتبهمايلتحقوماالاوليينالحالينفيالزنادأبيفابن

دونه.الرابعةوفي،بدونهفليسفوقهيكنلمإنالثالثةلحالاوفيبكثير،

بناللهعبدعنهرواهممنفإن،بالمدينةبهحدثمماالحديثوهذا

أحاديثمنوهو.صحيحبسند33(ص2)ج"البيهقي"سننفيكما،وهب

وجاء.وغيرهما)2("الترمذيو"(1داود")بيأسنن"فيكما،عنهلهاشميا

فحاله،الائمةمنتقدممنوصححه،واحدةوتيرةعلى[]عنهوجهغيرمن

مر،كماالنهشليسندعلىسندهبرجحانذلكوتأكد.النهشليحالفوقفيه

النهشليأثرومخالفة،الصحابةمنجماعةعنالثابتةللأحاديثوبموافقته

الصحابة.عنالمتواترةالاثارومقتضىالاحاديثتلكلمقتضى

ذلك:وبيان.لجملةافيالنهشليأثرصحةمنمانعلا:أقولأنيعلى

فيمذهبهنعرفلمعالمارأيناثم،الرفعمسألةفيالاختلافعلمناإذاأننا

فييقعفانهرفع،نرهفلام،صلاتهبعضفيفرقبناه،نعرفهنردناوذلك،

)744(.رقم)1(

)3423(.رقم)2(
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ومات،مدةذلكعلىمضتفاذا.شأنهذلكوأنالرعدممذهبهنظننا

:فنقول،تقدمماعلىنبنيفقد،الرفعفيحالهنذكرنلنابداثم،العالمذاك

بعضفيعلئارقبأنهلكليباتفقيكونأنلجائزافمن.يرفعيكنلم

رفعاالافتتاجعندعليرفعأنفاتفقلا؟أمالرفعمذهبهأمنليرىصلاته

كليب،يرهفلم،بعدهفماالركوععندالرفعفيعليتجوزثم،كليبراهتاما

ذلك.بحسبعنهيحكيفذهب،الرفععدممذهبهنو،يرفعلمأنهفظن

بعد.عنيخلولاالاحتمالهذالكن:قيلفان

.الاحتمالاتأقربلكنه:قلت

"كان:قالأنهالسبيعيإسحاقأبيعنرويقد:قيلفإن36[]2/

افتتاجفيإلاأيديهميرفعونلاعليصحابواللهعبدأصحاب

.()1الصلا-"

ذكرقدمولذلكعليا،صحبواثم،اللهعبدصحبواالذينأرادإنما:قلت

هماللهعبدصحابو،يتشيعإسحاقأبووكان.أفضلعلياأنمع،اللهعبد

")2(مسلم"صحيحمقدمةوفي.عليأصحابمنبهمالمقتدىبعدهكانوا

إلاعنهالحديثفيعليعلىيصدقيكنلم":قالمقسمبنالمغيرةعن

خذوهمايلزموناللهعبدأصحابوكان.مسعود"بناللهعبداصحابمن

علىالكلامتقدموقد.وغيرهالتطبيقلزمواكما،يخالفهعليارأواوان،عنه

تغفل.فلا،الرتركاللهعبدعنأخذهم

236(.)1/""المصنففيشيبةابيابنأخرجه(1)

)2((1/4.)1
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علي؟عليهمينكرلمولماذا:قيلفان

يقنعوا،فلمعليهمنكرأو،حالهممنذلكعلىيقفلملعله:قلت

التطبيق.قضيةفيذلكيحتملكما

النبيبعدعليفعلفيجعليعكسهأن"لخصمه:التركمانيابنقولبقي

(".تقدممانسخعلىدليلاالسلامعليه

ثبت،إذاالحكمأنالاصولفيتقررفقدبشيء،هذاليس:فاقول

بتلكالنسخيثبتلم=منهمغيرهأ-خالفه،نسخهالصحابةبعضفادعى

دليلأنهعلىغيرهيوافقهلامالىإصاحبهااستنديكونقدإذ،الدعوى

انهالىإبعضهمذهبأحكامعدةفيالصحابةاختلفوقد.النسخيوجب

"منسوخ"هذا:صاحبهقولفيالمخالفيرولم،غيرهوخالفه،منسوخة

نأبعلييطنفكيف.النسخإثباتفيكافياذلكقولهالقائلرأىولا،حجة

كانوسلملهوعليهاللهصلىالنبيبانيخبرثم،منسوخالرفعأنيرىيكون

شائعاعملابهويعملونبذلكيخبرونالصحابةمنغيرهأنويعلم،يرفع

بل؟ذلكويعلننسخهعلىالحجةببيانبذلكإخبارهعلييتبعلاثمذاتعا،

فيها،ظاهرولا،دعواهفيصريحولا،النسخعلىبدليلليسماعلىيقتصر

لعله:يقولفقدبعضهمرقبهفان،صلاتهفيالناسيرقبهلاقدإذ.التركوهو

فيوغيرهعثمانترخصكماترخصأوسها،أولعذر،أولجواز،البيانترك

.يكونلاماهذا.تقدمكمابهالجهراأوالتكبيراتترك

ماوتحقق،كليبوهمأوالنهشليأثروهممنتقدممالحقفا37[21/

يكوننإلا،الرفعتركالصحابةمنأحدعنيثبتلاإنهالبخاريقاله
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أعلم.والله.تقدممماغيرهأوالجوازلبيانماوقتفيتركهبعضهم

التخييرعلىذلك"فيدل:الكوثريقولوهو-السابعالأمروأما

جائز،والاخرمندوبالامرينأحدأنالاصليبالتخييرأرادفان-"الاصلي

،لمندوبتركاتركهفيكون،الرفعهوالمندوبيكونأنويتعين.وجيهفهذا

وجهعلىيرفعإنمايرفعمنفإن.عكسهيصحولا،الجملةفيجائزوهو

وجهعلىفعله)1(لكانمشروعغيرالرفعكانولو،يخفىلاكماالتعبد

جائز؟إنه:يقالفكيف،بآياتهوتكذيبالىتعااللهعلىوكذبابدعةالتعبد

ولا،معقولثابتحقالرفعفندب،مندوبالامرينكلاأنأريدوان

تركفإن،بمعقولالفعلندبمعهوولامطلقا.التركندبعلىدليل

بينوالتخيير،الاولىخلافومكروهايكونإنماندبحيثالمندوب

ثبتإذا،الصلاةافتتاحفيالماثورةكالاذكارفعلينبينيكونإنمامندوبين

بأحدهماأتىوإذا.أحسنفقدالمصليبهأتىيهماأ:فيقالمثلا،اثنانمنها

يقومآخرلىإتركهإنمالانه،الاولىخلافولامكروهاللاخرتركهيكنلم

مقامه.

أتىفقدالرفعتركفمن،لسكون1والرفع:أمرانأيضافهاهنا:قيلفان

.بمندووهوبالسكون

التيالحركاتعنالصلاةفيالسكونشرعوانما،تركالسكون:قلت

سمرةبنجابرحديثمنوغيره")2(مسلم"صحيحفيكمافيها،تشرعلم

.السياقيقتضيهوالمثبت.""فكان:المطبوعفي(1)

.(181)2/""الكبرىفيوالبيهقي64()3/لنسائيايضاوأخرجه(.431)رقم)2(
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عليكم،السلامبأيدينا:قلناسلمناإذافكناعقي!،اللهرسولمعصليت:قال

كانهابايديكمتشيرونشأنكم"ما:بم!فقالاللهرسولإلينافنظر،عليكمالسلام

فيو."بيدهيومىولاصاحبهلىافليلتفتأحدكمسلماذا!شمسخيلأذناب

اسكنوا!شمسخيلأذنابكأنهاأيديكمرافعيأراكملي"ما:فقال(:1)رواية

،السلامعندالايديرفعوهي،لحركةاتلكعنبالسكونفأمرهم."الصلاةفي

نأالفرقوانماأيضا،حركةوهوبالالتفاتمرهمو.ويسرةيمنةبهالاشارةو

فيالامريجريهذافعلى.مشروعةوالثانية،مشروعةغيرالأولىلحركةا

السكونيكونأنيعقل]2/38[لمواجباحدانفما.الصلاةفيالحركاتسائر

خلافأومكروهاإلاعنهالسكونيكونأنيعقللممندوباكانوماجائزا،عنه

الموفق.والله.مباحعنهفالسكونمباحاكانوما،لىالأو

-"الافضلهوفيماخلافهم"وانما:الكوثريقولوهو-الثامنالأمروأما

أفضلالسنةوفعل،باقيةسنةالرفعأنعرفمنمنهمفان،الجملةفيفوجيه

يثبت،وجهمنالسنةهذهتبلغهلممنبعدهمفمنالتابعينومنتركها.من

عندهفيكون،منسوخةأنهاعندهبهاترجحشبهةعليهغلبتولكنبلغتهأو

عليهالتيسمنوكذلكفعلها.منأفضلالبدعةوترك،بدعةالرفعأن

منفأما.أفضلفتركه،بدعةيكونوأنسنةيكونأنيحتملمافان،الحال

للهواخر.حكمفله،لهواهإيثاراالشبهاتمعواسترسلالحججعنأعرض

.المستعان

.(043)برقممسلمعند(1)

!!!
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الثالثةالمسألة93[2/]

لمحجومواالحاجمافطر

بنالصمدعبدطريقمن[(4]38830/)13بغداد""تاريخفي

الحاجم"افطر:!شيمالنبيقولحنيفةلأبي"ذكر:قالأبيهعنالوارثعبد

".سجعهذا:فقال."لمحجوموا

منكئيريثبتهلمدالمحجوموالحاجماأفطر":"حديث81(:)صالاستاذقال

التبيباحتجاممتسوخاإماالحديثيرىأئبتهومن...معيرابنمنهملحديثااهل

."..للافطار.عرضةأنهمابمعتىمؤولاوإما،صائموهرمج!ي!

وابنأحمد،الامامأكثر:أووجهمنالحديثصحجممن:قلت

سعيدبنوعثمان،زرعةبوو،والبخاري،راهويهبنوإسحاق،المديني

"قال(:1)"الفتح"ففيمعينابنفاما.وغيرهم،خزيمةوابن،الدارمي

:فقال.يثبتشيءفيهليس:قالمعينبنيحمىإنلاحمد:قلت:المروذي

".مجازفةهذا

فإنهقال،كماليسموولا،ومنسوخايراهأثبتهمنأنالاستاذوزعم

وعطاءعلي"وعن")2(:الباري"فتحفيحجرابنقال.الثالثالقسمترك

واوجبوا،والمحجوملحاجمايفطرثور:بيوواسحاقحمدوأوالاوزاعي

مناحمدبقولوقالأيضا.الكفارةفاوجبعطاء،وسذالقضاء.عليهما

...حبانبنو،النيسابوريالوليدوأبوالمنذر،وابن،خزيمةابن:الشافعية

)1(.)4/177(

)2(.)4/174(

62



".المالكيةمنالداوديقالوبذلك

لحديثفا،صائموهواحتجمعيهمالنبيأنبحديثالنسخدعوىفأما

لمجعالنبي"احتجم:عباسابنعن،عكرمةعن،أيوبعن،الوارثعبدرواه

وهواحتجم!شي!النبيأن":بسندهأيوبعنوهيبورواه(.1")صائموهو

ومعمرعليةابنورواه")3(:"الفتج"وفي2(.(")صائموهوواحتجم،محرم

وصلهفيزيدبنحمادعلىواختلفمرسلا،عكرمةعنأيوبعن

مكةبين!ي!اللهرسول"احتجم)4(:عباسابنعنمقسمعنوجاء."وارساله

"ورواه:وقال263(ص4)جالبيهقييا-ذكر".محرمصائموهو،والمدينة

عنجريجلابنروايةفيوكذلك(")5(.عبماالسابنعنمهرانبنميمونأيضا

عنعكرمةعنروايةوفي4[0]2/(")6(.الفتح"فيكما،عباسابنعنعطاء

السموضعتالتياليهوديةقصةذكر03()7(5ص1)جأحمدعندعباسابن

شيئاذلكمنوجدإذا!ميماللهرسولكان":قالثم!شط،النبيطعامفي

".فاحتجمشيئا،ذلكمنوجدأحرمفلما،مرةفساقر:قال،احتجم

.(1،4956)939البخاريأخرجه(1)

.(1)389البخارياخرجه2()

)3((4/177).

،6821)ماجهوابن)777(لترمذيو)2373(داودابوالطريقبهذاأخرجه(4)

وغيرهم.(4/632)و[لبيهقي3(180

.(2101/)الاثار"ني"معافيوالطحاوي)776(الترمذيالطريقبهذاأخرجه)5(

2(.11/41)المزار!"مسندفيوهي.""الفتحفيإليهالاشارة1اجدلم)6(

2784(.)رقم)7(
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أصيحإذاللمسافربأنلحديثاهذاعن)1(خزيمةابنأجابوقد

فيأصبحلمجمأنهلجواباوحاصليفطر.أنالنهارأثناءلهبداثمصائما

يكنلمعباسابنوكأنفأفطر.احتجمالوجعبههاجلماثمصائما،سفره

راهثمصائماأصبح-شيمالنبيأنوعلم،الصائمتفطرالحجامةأنبلغهقد

استمر!النبيأنظنهفيفوقع.الحجامةبعدكانعمايبحثولماحتجم،

الحجامةانيرىالناسبعضأنعفم!والنبيوفاةبعدبلغهلماثم.الصيامعلى

ظنه.حسبعلىبالقصةاحتجالصائمتفطر

ولم)3(،"النسيئةفيالاربالا":بحديثيحدثأسامة2(سمع)كماوهذا

،بوزنوزئاإلابالورقالورقولابالذهبالذهبتبيعوالا":حديثعندهيثبت

وكذانقدا،التفاضلمعبالذهبالذهببحليفتيفكان4(،بيد")يدا،بمثلمثلا

5(.)فرجعالاخر،لحديثباأخبرهالصحابةبعضأنجاءثم.بالفضةالفضة

يفتيفكانفيها،يصلفلمالكعبةدخلغ!يوالنبيأنأسامةأخبرهوكما

صلىجمينوأنه،الكعبة!م!مالنبيمعدخلأنهبلالعنصحوقد)6(.بذلك

)7(.المقدمينالعمودينبين

يقرأيكنلمء!والنبيأنويذكر،السريةفيقراءةلاأنيرىكانوكما

")3/228(."صحيحهفي)1(

.عباسابناي)2(

)6915(.ومسلم9217()2178،لبخارياخرجه)3(

.(4581)مسلماخرجه(4)

001(.،)4915/مسلم"صحيحفيكما)5(

.(0133)مسلماخرجه)6(

.(132)9ومسلم(51)89البخارياخرجه)7(

64



بماالقراءةغيرهأثبتوقد)1(.فغضب؛نفسهفىيقرأكانلعله:لهفقيلفيها.

)2(.شبهةمعهتبقىلا

ظنهأنويتبينظنه،حسمبعلىالصحابيبهيحتجمماكثيرهذامثالو

لىإذهبثم)3(عباسابنعنالحديثذاكعطاءروىوقدخطأ.كان

.(4مر)كماالافطار

ذلكيبينأنالظاهرلكانبالحجامةع!مأفطرالنبيكانلو:قيلفان

.للناس

الحاجميفطرأنهبيانمنمنهسبقبمااكتفى!النبيأنيجاب:قلت

الافطار.لهيحلالسفرفيالصائمأنبيانومنوالمحجوم،

جم!النبيأنأنس)6(وعن)5(الخدريسعيدبيأعنجاءفقد:قيلفإن

للصائم.الحجامةفيرخص

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

2(.45)2/"الباري"فتحوانظر(.0021)5"الكبير،فيالطبرانياخرجه

.(454-154)"مسلمو"صحيح762()975-"البخاري"صحيحانظر

5956(.)البخاريأخرجه

باسلا:عنه52()3/""المصنففيشيبةابيابنوروى(.174)4/،"الفتحانظر

ضعفا.يخفلمماللصائمبالحجامة

والدارقطعي23(0)3/خزيمةوابن3228(4،322)"الكبرى"فيالنسائياخرجه

فياختلفولكن،ثقاترجاله(:178)4/أالفتح"فيالحافظقال(،182)2/

ووقفه.رفعه

فيلحافظاوقال.علةلهأعلمولا،ثقاتكلهم:وقال(.2182/)الدارقطعياخرجه

لانينكر،ماالمتنفيانإلا،البخاريرجالمنكلهمرواته(:0/4178)""الفتح

ذلك.قبلقتلكانوجعفو،الفتحفيكانذلكأنفيه
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البار

منا

)1(

)2(

"فتحفيترىكما،كلامعنهماذلكصحةفي:قلت41[]2/

عباسابنذكرهمابالترخيصمرادهمايكونأنأمكنصحولو(.1)"ي

فيه.مامروقد،سفرهفيصائموهولمخي!حتجامه

)2(.أعلموالله.لهمسوغفلا،ظاهرهعنالنصبصرفالتاويلوأما

.)4/178(

هولصحيحلجواباانارىولكني،لهمسوغلاالمذكورالتاويلانشكلا:قلت

حديثانفإنهما،المذكورينوأنسسعيدبياحديثيبنصمنسوخلحديثاأن

أحدهاطرقثلاثأنسوعن،صحيحأحدهما،طريقانسعيدبيأعنله،صحيحان

يمكنمافيهفليس""الفتحعلىفيهالمصنفأحالالذيلكلاموأماأيضا،صحيح

الطرقكثرةفإن،طرقهجميعمنإليهنظرإذالاسيمالحديثفيعلةيكونأن

نفسه،فيصحيحامفرداتهابعضكانإذافكيفاصلا،لهانعلىتدلللحديث

منبأسلاولكن319(،)"الغليل"إرواءفيومحله،ذلكشرحمجالهذاوليس

بعصلفيقال،عليهالموجزالتعليقمعاللهرحمهالحافظكلاممنشيءلىإالاشارة

نأفيهلانينكرماالمتنفيأنإلا،البخاريرجالمنكلهم"ورواته:أنسطرق

".ذلكقبلقتلكانوجعفر،الفتحفيكانذلك

أصلا،للفتحذكرالحديثفيليسفانه،اللهرحمهالحافظمنسهووهذا:قلت

ذكرأنبعدسبقماادعىالحافطأنوالعجيب،فيهنكارةلاصحيحلحديثفاوعليه

كرهتمااول":ولفظهالدارقطعيأخرجه":لفظهوهذا،الفتحذكربدونلحديثا

مج!م!د،اللهرسولبهفمرصائموهواحتجمطالبابيبنجعفرانللصائمالحجامة

يحتجمأنسوكان،للصائمالحجامةفيع!بعدلنبيرخصثم،هذانأفطر:فقال

923(.)ص""سننهفيالدارقطنيعندهووهكذا."...ثقاتكلهمرواته.صائموهو

ولو":اللهرحمهالمولفقولأنلكيتبينالنسخفيالصريحاللفظهذاعرفتواذا

ممكن،غيرأنه."..عباسابنذكرهمابالترخيصمرادهمايكونأنأمكنصح

]ن[..فتامل
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الرابعةلةالممط[!ا22/]

لهدياشعارإ

...":أسباطبنيوسفعن[(4]09370/)13بغداد""تاريخفي

".مثلةالاشعار:حنيفةأبووقال.صحابهوغ!ي!اللهرسولشعرو

عنحمادعنيرويهاثرهوبل،فقطقولهمنليس"87(:)صالاستاذقال

لمبالغازمانهمااهلإشعار:يريدان،...الترمذيذلكلىإيشيركما،النخعيإبراهيم

لم:يقرلالاعمشأنعلىهزمانهما..فيالمعهودعلىتحملالتعريفولام،فيه

لحلية"ا"فيبمعناهماتجدكما،مرويوهوإلاشيئايقولالنخعيإبراهيمنسمع

النخعيمراسيلقيمةعرفتوأنت،بهيحتجأثراهذاالنخعيقولفيكون.نعيملابي

".وغيرهالبرعبدبن1عند

صلىالنبيإشعارحديثوكيعطريقمنفروى(،1)الترمذيأما:أقول

:يقولثقة()وهوعيسىبنيوسف"سمعت:قالثم،وسلموالهعليهالله

أهلقوللىإتنظروالا:قاللحديثاهذاروىحينيقولوكيعاسمعت

".بدعةوقولهم،سنةالاشعارفإنهذا،فيالرأي

كنا:يقولثقة(وهو،جنادةبن)سلمالسائبأبا"سمعت:الترمذيقال

!ص،اللهرسولأشعر:الرأيفيينظرممنعندهلرجلفقالوكيععند

أنهالنخعيإبراهيمعنرويقدفإنه:الرجلقال!مثلةهو:حنيفةأبوويقول

لك:أقول:وقالشديدا،غضباغضبوكيعافرأبت:قال.مثلةالاشعار:قال

تخرجلاثم،تحبسبأنأحقكما!إبراهيمقال:وتقولجمب!و،اللهرسولقال

.عباسابنحديثمن9(0)6رقم(1)
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إ".هذاقولكعقتن!خحتى

سمعه؟وممنهو؟منيدرىلا"إبراهيمعنرويقد"فانه:القائل

:دعاوىعلىبنىالاستاذولكن؟إسنادهوكيف

ئقة.الرجلذاكأن:الأولى

.روىحنيفةأبافانمعناه"رويقد"فانه:قولهأن:الثانية

حنيفة.أبيمنذلكسمعأنه:الثالثة

لحمادذكرلاأنهمعحماد،عنذلكروىحنيفةأباان:الرابعة43[]2/

الحكاية.في

"الترحيب"فيذلكنحونقمالاستاذأنمعأثر،ذلكأن:الخامسة

رصدصحابهولمجي!النبيعنيؤثرلمماعلىالاثروإطلاق":فقال28()ص

الناقدهذامنالزائفالخبرتقويةسبيلفيمبتكرشيءاللهدينفيعنهمالله

(".!الصالح

يقولكانوإنما،يقيسولايستنبطيكنلمالنخعيإبراهيمأن:السادسة

غاية.ذلكخلافإبراهيمعنترالمتوانيعلموالاستاذ.بنصهيرويهما

يستنبطكانوإنما،المحضبرأيهيفتييكنلمإنه:يقالأنيسوغأنهالامر

كغمره.للخطاعرضةفيكونعليها،ويقيسالمروياتمن

لامنصوصهايتعدىلاإبراهيمكانالتيالمروياتتلكأن:السابعة

النبوية،النصوصهيوانما،الصحابةولاالتابعينمنقبلهمنأقوالتشمل

عليهاللهصلىالنبيعنأرسلهامراسيلكلهاوفتاواهإبراهيمأقوالفتكون

وسلم.وآله
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حجة.ذلكأن:الثامنة

الثلاثعنهورجعوقد،المزاعمهذهفيالاستاذبمناقشةأطيلولا

فهذهذلكومع."..فيهالمبالغزمانهماأهلإشعار:"يريدان:بقولهالاخيرة

علىالحكم"مثلة"الإشعار:القائلقولمنالواضحوالظاهر،جديدةدعوى

مثلة"الاشعارفي"المبالغة:لقالالاستاذزعمهماأرادولومطلقا.الإشعار

ذلك.نحوأو

عنهالاعتذارلىإضرورةفلا،عنهالقولذاكيثبتفلم،إبراهيمفأما

جهتين:منفيهاأوقع،جهةمنالملامةدفعإنبعذر،

للباطل.الموهمالاطلاق:الاولى

-والتابعونالصحابةبقاياوفيهم-زمانهأهلجميعاتهامه:الثانية

يفصل.ولايطلقأناستساغحتىيجوز،لاماعلىبالإطباق

يفعلماكره"إنما:بقوله)1(الطحاويعنهاعتذرفقد،حنيفةأبوماو

لالانهم،العامةعنالبابهذاسدفأراد...البدنهلاكمنهيخافوجهعلى

فلا".،ذلكفيبالسنةعارفاكانمنوأما.ذلكفيالحديراعون

.حالكلعلىحاصلوذلك،سنةالاشعارأنإثباتهناوالمقصود

!!!

54(،4)3/""الفتحفيوالحافظ138()4/""المبسوطفيالسرخسيعنهنقلكما)1(

هالمطبوعالاثار"ني"معافيأجدهولم،"نيلمعاا"كتابهلىإلحافظاوعزاه
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الخامسةالمسألة[2144/

لخفواالسراويليلبسنعليناوإزارايجدلالمحرما

عليهفديةولا

:قالزيدبنحمادطريقمن[(04]2939)13/بغداد""تاريخفي

:قال.سراويلفليسإزارا،يجدلممحرمعنوسئل،حنيفةأبا"شهدت

.."..إاللهسبحان:قلت.الفديةعليه

فلا،رأسهفيأذىبهكمنلعذرأبيحاإنمافهذان..."49(:)صالاستاذقال

القرانفيماعلى،فليسأذىرأسهفيكمن،الفديةوجوبدونالاباحةهذهتحول

المعذور".عنالفديةبسقوطيصزحماالاحاديثفيوليس.الكريم

دلةوالعرةالحبئوأتئوأ>:لىوتعاتباركاللهقولهوالقرآنفيالذي:اقول

منكمفنكانمحفصآالذيبئبغحتئومع!ورتخلقواولاالهدىمناشتيسرفاأخصزتملإق

.[691:]البقرة(ف!ملثأوصدقةأوصياممنففديةزأسه-منأذىءبهأومرلصعا

القرآنفيماعلى،"فلبسالاستاذ:فقول.الحلقالايةفيفالذي

عبارتهففي؛القرآنفيماعلىقياسايريد:أنإلااللهم،لهوجهلا"الكريم

تلبيس.

هنالفارقو،فارقعدمعلىلتوقفهانظر،القياسصحةففي،ذلكومع

منللخروجعلماجعلأنهبدليل،للاحرامالمنافاةشديدلحلقافان؛قائم

.الصلاةمنالخروجعلىعلماالسلامجعلكما-التحللأعني-الاحرام

لاأنهبدليل،غيرهمنللصلاةمنافاةأشدوهو،الناسخطابمنوالسلام

إليهاحتاجوإن،القتالحالفيحتىكثيرولاقليلالصلاةفيمنهيجوز
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إلاأيضاللصلاةمنافيةكانتوانفانهامثلا،لحركةابخلافمثلا،لاستغاثة

فيفالتشديد.الخوفصلاةفيالكثيرويجوزمطلقا،منهاالقليليجوزأنه

منه.أخفهوفيماالتشديديستلزملاالحلق

لبسلىإاحتاجمنعلىالفديةوجوبعلىجماعإهناككانفإن

النعلينوفاقد،للسراويلالازارفاقدلبسعليهيقاسفلامثلا،لمرضعمامة

ووقايةالعورةسترةكطلبشرعامطلوبغيرالرأسسترلان،للخفين

والتشديد،أعمالهداءوالحجلىإالمشياستطاعةمنيمنعقدمماالرجلين

والخفينالسراويللبسقياسفأما.الثانيفيالتشديديستلزملاالاولفي

الفارقينلاجتماع،الصحةعنفأبعد،القرآنفيالمنصوصالحلقعلى

معا.

وتلفيقهالسراويلفتقمنالازارفاقدتمكنإذاأرأيت:قيلفإن

تقطيعمنالنعلينفاقدوتمكن،لهكافياإزارا45[]2/يكونحتىبالخياطة

نعلين؟يصيراحتىالخفين

ذلك،منالإنسانيتمكنلاأنيكثرلانه،ذلكإلزامهيتجهلا:قلت

ومنفعته.قيمتهينقصللمالإفسادففيهتمكنواذا

)1(:حديثانالبابفيصحوقدهذا،

!يوالنبيأنوغيرهما)2(""الصحيحينفيعمرابنحديث:الاول

ولاالعمائمولاالقميصيلبسلا":فقال،المحرميليسعماسئل

لآتي.عباسابنحديثبعحو(1)917مسلمعمدجابرعنثالثوحديث(1)

.(11)77ومسلم(2451)البخاري(2)
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فليلبس!نعلينيجدلااحدإلا،الخقافولاالبرانسولاالسراويلات

الإذنلىأوبابمنمنهويؤخذ"....الكعبينمنأسفلوليقطعهماالخفين

أشد،البدنأسفلسترلىإالحاجةلانزارا،يجدلملمنالسراويلفي

بقطعأمركما:يقالفقد،القطعفيالنظرويبقىأظهر.شرغامطلوباوكونه

:يقالوقد.السراويلمنالركبتينتحتماقطعينبغيفكذلك،الخفينأعلى

مشروعالركبةلىإذلكفوقمالان،الساقينأنصافتحتمايقطعإنما

لا:يقالوقدفوقهما.وماالكعبينستربخلاف،يجبلموإنايضاستره

محصلذلكلان،بالخياطةوالتثبيتالعطفلىالاوبل،القطعيتعين

فيهمابهلقلناالخفينفيذلكنحويتأتىكانولوإفساد.بدونللمقصود

علىدلفقدإزارا،يكونحتىلخياطةباتلفيقهثمالسراويلفتقفأماأيضا.

تقطيعهمايشترطولم،الخفينفيبهاكتفىبماالحديثاكتفاءلزومهكدم

نعلين.يصيراحتى

وغيرهما:(")1("الصحيحينفيعباسابنحديث:الثانيالحديث

سراويل،فليلبسإزارايجدلم"من:بعرفاتيخطبط!اللهرسولسمعت

السراويلعلىالنصالحديثهذاففي".خفينفليلبسنعلينيجدلمومن

إطلاقه،علىبهأخذمنالعلمأهلفمن.القطعيذكرولممعا،والخفين

ومنهممتأخر.عباسابنحديثلان،الخفينبقطعللأمرناسخإنه:وقال

عدميكونالاولفعلى.الخفينبقطعفقالالمقيد،علىالمطلقحملمن

وقد،بالإطلاقفيهيتمسكفقد،الثانيعلىأما.أولىالسراويلقطعوجوب

.الاولالحديثعلىالكلامفيتقدمماحكمهيكونبل:يقال

.(8711)ومسلم(1481،3481)ريلبخاا(1)
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تجب،لاانهايدلالفديةذكرعنالحديثينفسكوت،حالكلوعلى

لمالقرانفيالمتقدملبيانو.الحاجةوقتعنالبيانتاخيرلزموالا

اعلم.والله.تقدمكماتنبيها،ولانصالاوالخفين،السراويللقضيةيتعرض

!!!
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السادسةلةالممط641]2/

هميندروجوريرم

مالكأبيبنيزيدبنخالدعن[(]124943/)13بغداد""تاريخفي

درهم:فقالالرباتحليلأما..الربا.حلوالزنا،حنيفةأبو"أحل:قال

."...بهباسلانسيئةبدرهمينوجوزة

مذهبه،فيالمدونخلافعلىلانها،مريةبلافرية"(:451إصالأستاذقال

".النسيئةفيالفقهاءأشدمنحنيفةوابو

عنه.رجعثمقولاقالحنيفةابويكونفقدالاستاذ،كلامصحإن:اقول

تي.يأكمانسيئةنحوهإجازةتستلزمنقداذلكإجازةأنرأىخالديكونوقد

اصعبخمسةنقدا)1(ودرهمتمرصاع:القاعدةتلكفروعمنأنذلكوبيان

جائزتين:بيعتينمعنىفيبانهذلكإجازةفيالحنفيةيعتلنقدا.تمرمن

تمرصاعفكذلك:لهمفيقالنقدا.بدرهمآصعوأربعةنقدا،بصاعصاع

فيهو:يقالأنيمكنإذ،نيسئةوالباقينقدأحدهاآصعبخمسةنقداودرهم

فإننقدا.بدرهمنسيئةآصعوأربعةنقدا،بصاعصاع:جائزتينبيعتينمعنى

كأنالربايقصدانقدإذ،نجيزهلاقالوا:وان.النسيئةرباجاءذلكالتزموا

حاجته،يسدلارديءتمرصاعآخروعندجيدتمررجلعنديكون

آصعبأربعةنقداوصاعانقدا،بدرهمصاعاقاصدينالبيعةبتلكفيحتالان

آصعباربعةوصاعانقدا،بدرهمصاعايقصدانقدالنقدفكذلكقلنا:.نسيئة

ربا.فيفوقعربا،منتبرأفالاستاذنقدا.

"نقد".:المطبوعفي)1(
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علىالدليلوقامقصداهرباأحدهما:معنيينهناكأنلحاصلوا

عنأعرضمنيعابأفلا.هماهيوأنحاولاجائزوالاخر،إياهقصدهما

حتملوقصدهما،يعلملمإذا،نعم؟نيالثاعلىالحكموبنى،الاول

لمإذالمللعايسوغفقدلجائز،االمعنىقصداإنمانهماقريبا(1احتمالا)

هذهلهمويكره،بالمسلمينللظنإحساناالعقذيصححأنالذريعةسديراع

تنزيلالحنفيةيمكنوربماالربا.لىإوذريعةمتهمةلانهامطلقا؛المعاملة

والله.نفسهموإمامهمعنالمعرةيدفعونوبذلكهذا،علىحنيفةبيأقول

لموفق.ا

لا."احتمال:المطبوعفي(1)

!!!
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السابعةالمسألة[2147/

لمجلسايخار

"قلت:قالالمفضلبنبشرعن4[(]38730)13/بغداد""تاريخفي

:قالوسلموآلهعليهاللهصلىالنبيأنعمرابنعننافع:حنيفةلابي

رجز".هذا:قاليتفرقا"لممالخياربا"البيعان

يكونالمجلسخيارعلى-لحديثايعني-حمل"اذا78(:)صالاستاذقال

بمجرديخصهفيماالمتعاقدينمنلكلالتصرفيبيحالذياللهكتابلنصمخالفا

لاتاكلو(ءامنوالذلىيهايها>:تعالىاللهقال.التراضيعلىيدلماتحقق

92[".النساء:أ(تراضعنتخرتكوفاقلابالطلبينىأمولكم

ياكللا:"والمعنى(:771()ص2)ج"نيالمعا"روجفي:أقول

والقماركالرباالشرعيخالفمابالباطلوالمراد.بعضأموال)2(بعضكم

وعن.عنهاللهرضيالباقرعنالمرويوهو،السذيقاله،والظلموالبخس

وعنعنهوأخرج.الاعواضطريقمناستحقاقبغيركانماهو:الحسن

منأحدعنديأكلانيتحرجالرجلكانقالا:انهماجرير)3(ابنعكرمة

>ؤلاعلىالنور:سورةفيالتيبالايةذلكفنسخ،الايةبهذهالناس

،أقوىالاولوالقول61[.النور:1الاية(000بيوببممنتأكلوانأمب

المنيرية..ط(5/51)(1)

المعاني.روحمنلمثبتو"بعضهم".:المطبوعفي)2(

627(.)6/"تفسيره"في)3(

76



ابنأخرجوقد.بالباطلأكلايكونلاالاخلاقمكارموجهعلىأكلمالان

الاية:فيقالأنهمسعودابنعنصحيحبسند)2(والطبراني)1(حاتمأبي

".القيامةيوملىإتنسخولانسختمامحكمةإنها

نو،للسببية""بالباطلقولهفيالباءأنعلىمبنيالاولالمعنى:أقول

الباءأنعلىمبنيالثانيوالمعنى.للحلسبباالشرعبهيعتدلاماالباطل

أراهالاالسديلىإالأولالمعنىونسبة.لهتحققلاماالباطلوأنللمقابلة

()3(:91ص5)ججرير"ابن"تفسيرفيكماالسديقالوانما،تصح

:(تجرةتكونأن>إلا.والظلموالبخسوالقماربالربا:<">بالئطل

وبيان،للمعنيينيصلحعبارتهفأول."استطاعإنألفاالدرهمفيليربح

أقرضمنفإنالربافأماظاهر؛والظلموالبخسالقمارفيللثانيصلاحيتها

ناغايتهفإن48[]2/.لهتحققلابماالعشرةيأكلوعشرةمائةليقضيمائة

ولعل،فربحتفيهاتجرتاكنتلعليالمائةأقرضلملو:يقول

لملوولعلك.لهتحققلاهذا:لهفيقال.فربحفيها،تجراالمستقرض

منيلحقكمامع،لخسرتفيهااتجرتلوولعلكمنك،لسرقتتقرضها

ذهبأوفخسرتجراولعلهفيها،يتجرلمالمستقرضولعلوالعناء.التعب

فبتعبه.ربحفإن،المالرأسمنه

لاللرباالسديذكرأنهناالمقصودوانمااخر،موضعهذاولتمام

الثاني،المعنىفيظاهرالسديعبارةخر1و.الاولبالمعنىقائلأنهيحتم

5")3/269(."تفسيرفي)1(

.(16001)الكبير"المعجم"في2()

هجر.دار.ط626()6/)3(

77



مستئنىولكنه،الايةفيالمرادبالباطلالأخذمنالبيعفيالغبنأنرأىوأنه

الاستئناء.فيالأصلهوماعلىمتصلااستثناء

والمكانالزمانبحسبمنهماكلقيمةثوبان:ذلكيبينمثالاولنفرض

فيبيعهمافقطخمسةمنهماكلقيمةويظنذلك،البائعيجهلفقد،عشرة

فيشتريهماعشرينمنهماكلقيمةفيظنالمشترييجهلوقد.بعشرة

لابمانصفيهماأوأحدهماأخذفقدأحدهما،بقيمةأخذهمافمن.بأربعين

له.تحققلابماالثمننصفأخذفقدقيمتهما،بمثليباعهماومن.لهتحقق

وأباعمنفان،الناسبينالمتعارفوهو،والمكانالزمانقيمةباعتبارهذا

إذالكنك.البتةمغبوناأوغابناالناسيعدهلاوالمكانالزمانبقيمةاشترى

وأ،السلعةعلىالبائعغرمهمامقدارالحقيقيةالقيمةإنما:تقولقدتعمقت

لىإبالنظرفأما،البائعلىإبالنظرهذا:لكفيقالفقدها.ينقصهمامقدار

فباعكثير،ماءعندهكمن،يتعارضانوقد.تنفعهمامقدارفقيمتهماالمشتري

وتضيق،ويضطربالامرويخفى،الثمنفيالنظرويبقىلمضطر.شربةمنه

جدا.المعاملة

ضمانفيوالمكانالزمانقيمةاعتبارلىإالشرععدل،جرملا

التجارةفيبذلكالاعتدادكانولما.التجارةعداماذلكوغيرالمتلفات

الشارععدل=المصالحفتضيع،التجارةعنالناسفيرغب،الربحبابيسد

بهايعتدالتيالقيمةفهو،بهتراضيافما.المتبايعانبهتراضىمااعتبارلىإ

لىإبالنظربالباطلأكلاالغبنيسمىأنيمنعلاهذالكن.التجارةفيالشرع

.الشرعفيمحرمايكونأنالمعنىبهذاالباطللازممنوليس.التحقق

فرسه،يبهوتا،بقوسهرميهالاباطلالرجلبهيلهوشيءكل":لحديثاوفي
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غيرالرجلبهيلهوفيماأنومعلوم(.1")الحقمنفانهن،امرأتهوملاعبته

جماغا.إمباحهوماالثلاثهذه

فيهعملإذافانه،الاخلاقمكارموجهعلىأكلمافأما94[]2/

قدالباذلأنوذلك.بالباطلالاكلمنالمعنيينكلاعلىيكنلمبالمشروع

إمامستقبلا،عوضايرجووقد،سابقإحسانعلىلهالمبذولمكافأةيقصد

بأمرأكلسابقإحسانمقابلفيوالاكلالثناء.:ذلكقلو،منفعةوإمامالا

علىعازمايقبلأنمستقبلرجاءعلىلهللمبذولوالمشروع.متحقق

بعضكانوانما.يقضيأنعلىعازمايقترضمنبمنزلةفيكونالمكافأة

لاأنخشيةصدقائهموأقاربهمبيوتفيالاكلعنيتورعونأولاالصحابة

فيحرجلاأنهالنورايةفيلهملىتعااللهفبين.المرضيةالمكافأةلهميتيسر

نألمعروفوا.لمعروفاعلىجارياذلكدامما-:أعلموالله-يريد،الاكل

أكلفمن،بالمعروفبعضابعضهمويكافئبعضا،بعضهميكرمالناس

بمايأكلفلمالمروءات،أهلبينمعروفهومابحسبالمكافأةعلىعازما

أقاربهبيوتعلىيترددأناعتادلئيماغنيارجلاأنفرضنالونعم.لهتحققلا

والله-هذاكان،المعروفةالمكافأةعلىعازمغيرعندهمليأكلصدقائهو

المعنيين.كلاعلىالباطلفيداخلا-أعلم

هووإنمانسخ،هناكليسالثانيالمعنىعلىأنهعلمتتدبرتواذا

ربماأنهمالسلفعنعرفوقد.المتحرجونأولئكتوهمهمالدفعبيان

كلهوبهذا.ذاكمن-أعلموالله-فهذا،البيانمطلقعلىالنسخبطلقون

حسنحديثهذا:وقالعامر،بنعقبةحديثمن(1)637الترمذياخرجه(1)

صحبح.
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الاستثناءفيكون،الثانيالمعنىوترخج،الاولالمعنىبهرجحمااندفع

أعلم.والله.الاصلهوكمامتصلا،

المتبايعين.منكلرضااشتراطفينص(ترنن>عن:تعالىوقوله

منضبطظاهربأمريضبطهأنمثلهفيالشارعوسنة،خفيمعنىوالرضا

مدارفيكونهاهنا،كالرضاالحكمةمدارعليهالذيالمعنىعلىيشتمل

هاهنا؟الضابطهوفما،الضابطذاكعلىالحكم

.النكاحفيكما،والقبوليجابالاأي،الصيغةأنهعلىالاستاذبنى

بوجهين:مدفوعوذلك

".تجارة":بقولهعلمتقدالصيغةأن:الاول

وأهزلعنتكونقدإذالرضا،علىالدلالةبواضحةليستأنها:الثاني

ويتكرر،وقوعهويكثر،النفسمنالرضاتمكنقبل،استعجالأولسانسبق

فييقعلاقدفانهالنكاحبخلاف؛المثلبقيمةالجهللكثرةالتغابنويكثر

للبيع.يحتاطون05[]2/لامالهالناسويحتاطمرة،إلاالعمر

جاء.البيعتثبيتلىإيتشوفلاماالنكاحتثبيتلىإيتشوفوالشارع

نادمااقال"من:فيهوجاء(،1)"الطلاقاللهإلىالحلالأبغض":لحديثافي

ومبنى،المشاحةعلىالبيعومبنى")2(.القيامةيومعثرتهاللهأقالبيعته

(691)2/"المستدركفيوالحاكم2(0)18ماجهبنو2()178داودأبواخرجه(1)

ضعيف.وإسعاده322(.)7/"الكبرى"السننفيوالبيهقي

"الكبرى"السننفيلبيهقيو5()920""صحيحهفيحبانابناللفظبهذااخرجه)2(

.هريرةبياحديثمن27()6/
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جدهن"ثلاث:الحديثفيأنكلههذامنوضحو.المكارمةعلىالنكاح

الثلاثهذهبينففرق(.1")والرجعةوالطلاقالنكاحجا:وهزلهنجد،

كالبيع.غيرهاوبين

وجبالكتابمنيطهرلمفاذا،للشارعهوإنماالضابطتعيينأنعلى

بعدأمرينأحدبحصولالتراضيضبطتقدفنجدها،السنةلىإالرجوع

منحالهماظاهرعلىيستمرانواما،اللزوماختيارإما:والقبوليجابالا

هذاأنالمتدبرعلىيخفىولا.ذلكعلىويتفرقااجتماعهمامدةالتراضي

استحكامفيبينأنهفواضح،اللزوماختيارأما.للحكمةالمطابقةبغاية

ذلك،علىلتفرقوالتراضيمنالحالظاهرعلىالاستمرارماو.التراضي

يتداركهأناستعجالأولسانسبقأوهزلهناككانإذاأنهالغالبفلأن

الخيار.يقطعالتفرقأنعلمإذاولاسيما،التفرققبلصاحبه

لا،للحكمةالمطابقالواضحالتفسيرللايةمفسرالحديثأنبهذافبان

هذاويؤكدجرير")2(.ابن"تفسيروراجع.الكوثريزعمكمالهامخالف

عنشعيببنعمروحديثمنوغيرهما)3(داود"أبيسنن"فيماالمعنى

لممابالخيار"المتبايعانمرفوعا:العاصبنعمروبناللهعبدعنأبيه

فيلحاكموا2()930ماجهوابن(1841)والترمذي2(591)داودابواخرجه(1)

وحسنه34(،0،341)7/""الكبرىفيوالبيهقي(791،891)2/"المستدرك"

لحاكم.اوصححهالترمذي

)2(/6(-631.)637

(21)47والترمذي672(1)""مسندهفيحمداايضاواخرجه34(.)65رقم)3(

حسن.واسعاده2(،152،52)7/والنسائي
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نأخشيةصاحبهيفارقأنلهيحلولا.خيارصفقةتكونأنإلايفترقا،

".يستقيله

فيفارقه،صاحبهيستغفلانلاحدهمايحللاانه-أعلمدلهو-لمرادو

أمهلنهإلا؛الفسخيريدوكان،رضاهاستحكميكونلاقدإذيشعر؛لاوهو

فاما.بالفسخلبادرالمفارقةيريدراهلوحتى،يفوتلاذلكانعلىاعتمادا

،()1صاحبهفارقيعجبهشيئااشترىإذاكانانهعمرابنعنجاءما

هذهعلىوقفيكونلاأو،يراهوصاحبهبالمفارقةمبادرتهعلىفمحمول

2(.)الزيادة

بعدالاستقالةفإنالعقد،لزومعلىيدللا"يستقيله"حتى)3(:وقوله

.زمانويمضييفارقهأنبعديستقيلهقدإذ؛المفارقةفيهاتمنعلاالعقدلزوم

يبادرفلا،المجلسفي51[]2/يندمقدصاحبهأن-أعلموالله-المرادوإنما

ليكون،""أقلني:لهيقولأنوالعشرةالادبحسنمنويرى،الفسخلىإ

.للنفوسأطيبفإنهبرضاهماالفسخ

المائعانبمعنىالرجوعخيارعلىحملإذاالحديثنعلى":الكوثريقال

فيزرل،المجلسفيالاخرقبرلقبلالرجرعحقفلهأرجبادا()4لمرداو

انقطاعقبلالاخربقبول-مشترياأوكانبائعا-الموجبمنالرجوعخيار

".لىتعااللهلكتابمخالفغيريكونالمعنىفهذا-المجلس

.(1531/54)ومسلم(012)7البخارياخرجه(1)

2(.0)3/الحبير""التلخيصانظر)2(

ان"."خشية:السابقالحديثولفظ،المطبوعفيكذا)3(

"."التانيبمنوالتصويب"،لمشتري"وا:()طفي(4)
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المجلسخيارإثباتمنالواضعبالمعنىلحديثاأنعلمتقد:أقول

هذاواما.لىتعااللهلكتابمخالفغيرتبايعهمابعدالمتبايعينمنلكل

احتملهولو.يأتيكمالهمحتملغيرلحديثفا،الكوثريذكرهالذيالمعنى

أحدهما:قوللان،المجملمعنىفيالقرانفيمالبقيعليهوحمل

فيالمشروطالتراضيبهيتضحلا""اشتريتفوزا:الاخروقول(""بعت

مر.كما،والاستعجالاللسانوسبقالهزللاحتمال،القران

:فقالزعمهالذيللمعنىلحديثااحتمالتقريبالاستاذحاولثم

علىمحمولاللفظهذاإذ،حقيقة"المتبايعين"لفطيكونالتقديرهذاوعلى"

مجازايجعلهالمتعاقدينكلمتيصدوربعدماعلىوحملهتقديرنا،فيالعقدحالة

يقبلولم،اوجباحدهماداممالهماثابتالرجوعخيارأنلحديثاوفائدة.كونيا

ولاللزوجليسلانه؛مالعلىوالعتقمالعلىكالخلعلا،المجلسفيالاخر

والعبد".المرأةقبولقبلفيهماالرجوعالمولى

الحنفيةقدماءتأويلأنالقولهذالىإالفرارلىإالملجئ:أقول

:بوجوهأبطلوالقبوليجاببالا"و"التفرقبالمتساومين""المتبايعان

حجة.بلاحقيقتهعنللفظإخراجأنهمنها:

يلزملاالتساومانأحديجهللاإذ،فائدةبلايبقىلحديثاانومنها:

!(1بالنار)الرمضاءمنكالمستجيرالفارهذاأنوستعلمشيء.به

المشتقأنالمقررةالاصولمنأنتفسيره،كونيا"مجازايجعله":قوله

كربتهعندبعميروالمستجير:صدره،بيتشطروهومشهور،مثل(1)

377(.)ص"المقالفصل"فيكما،الضبعيالتكلام:قائله
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يمكنلمفان،منهالمشتقالمعنىوجودحينحقيقةالموصوفعلىيصدق

.سيكونماباعتبارأيكونيئ،فمجازحصولهقبلفاما.منهجزءفاخر

ي52[]2/،كونيمجاز:وقيل،حقيقة:فقيل،زوالهبعدفيماواختلف

.كانماباعتبار

"بائع"لفطالانسانعلىحقيقةيصدقلابانهيقضيالاصلهذا:فاقول

الصيغةمنحرفآخرعندذلكيكونوانما،حقيقةالبيعوجودحينإلا

نألىإويستمرالخيار،حينئذمنهمالكلأنيثبتلحديثوا.المتأخرة

قولنا.اوهذيتفرقا،

إنماوالتفاعل"،"المتبايعان:لحديثافيالذيأنذلكمنوأوضح

عليكمايصدقلاانهرجلاضربتإذاتراكالا،الثانيفعلوجودعنديوجد

عقبإذاذلكيصدقوإنما،المتضاربينأحدأنكعليكولا"،"متضاربان

فيصدق،حقيقةالتضاربيوجدضربتهتصيبكفحينمالك،ضربهذلك

المتضاربين.أحدوأنك،متضاربانأنكماعليكما

فعلي؟زالوقدكيف:قلتفان

وهو،التضاربهوهـنامنهالمشتقوالفعل،ضربكهوالزائل:قلت

ترىالا.زوالهيضرولابقاوهيشترطلالجزءوامنه،جزءضربكواحدفعل

نأمعكلامهمنحرفآخرعند""متكلمأنهيتكلممنعلىحقيقةيصدقأنه

"متبايعان("أنهماالمتبايعينعلىحقيقةيصدقفانما!زالتقدالحروفأكثر

الحديثبحكملهمايثبتوحينئذمنهما،المتاخرصيغةمنحرفآخرعند

قولنا.وهذايتفرقا،أنلىإمستمراالخيار
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(1)"و"الصحيحين"الموطا"فيكمالحديثاأنوهو،ثالثووجه

قطعا،للمتاخرثابتفهو.يتفرقا"حتىالخيارمنهماواحدلكل"أنيثبت

يثبتبأنهقائلولايتفرقا.أنلىإمستمراصيغتهمنحرفاخرعندلهيثبت

صيغةمنحرفاخرعاندمنهماواحدلكلفثبت،المتقدمدونللمتأخر

قولنا.وهويتفرقا،أنلىإمستمرانيالثا

الضاربأمسكاخر:يضربرجلايرىوهوللعونالمحتسبقالولو

لحكموا،حقيقة"الضارب"كلمةلكانت،لحاكماعندتحضرهحتى

فيوهكذا.قبلهاينقطعالضربكانوان،غايتهلىإمستمرابالإمساك

وضل،الحقيقةعلىمبنيقولناأناتضحفقد.ذلكوغيروالزانيالسارق

يحتملهفلا،اختارهالذيالقولفأمامجازا.يكونأنهزعمفيالاستاذسعي

مجازا.ولاحقيقةالحديث

منه.فرغناقدالذيالقولعلىفمبني...("الحديثوفائدة":قولهفأما

وصيغة،المتبايعينمنواحدلكلالخيارأثبتلحديثفا،ذلكومع

وأالخلعموجببخلاف،قبوللىإيحتاجلاماتتضمنلاللبيعالموجب

تعليقمعنىفييجابهفإ.العتقأوالطلاقيتضمنيجابهإفإن،مالعلىالعتق

البادئفييتوهملاأنهفثبت.ذلكفيرجوعولا،العتقأوالطلاق]2/53[

المعنىهذاعلىالحديثفحملله،رجوعلاانهالمتساومينمنبالصيغة

.فائدةلهتكونلاأنهفيالمتساومينعلىحملهمثلالاستاذاختارهالذي

كلمةأنزعمعلىتجرئهمابشبهةلجهدابعدالاستاذيطفرولمهذا،

علىحملتوانمجازا،كانتقولناعلىحملتإنالحديثفي"يتفرقا"

.(1531)ومسلم2(111).والبخاري67(21/)الموطا""(1)
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قوله:لىإفعدل.حقيقةكانتقولهم

عتصموأو>:لىتعاقولهنحوو]لسنةالكتابفيشائعبالاقوال"والتفرق

وتواالذينذفزق>وما:لىتعاوقوله[،301:عمران]التفرفوأ(ولاجميعاأددهمجئل

سعنهمن!لأالله(1)بريتفزقاوإن>:لىتعاوقوله[،4:]البيعة(اأكت

منبالابدانالتفرقبل.لحديثا".البهود.افترقت":لحديثافيو[،013]النساء:

قبلالسلموعقد،القبضقبلالصرفكعقدتمامها،إلاالشرعفيالعقودإفسادشأنه

علىالحديثحملوفيأحدهما.تعيينقبلبالدينوالدين،الماللرأسالقبض

علىحملهوأما.لىتعااللهلكتابومخالفة،الاصولعنوجخمبالابدانالتفرق

مع،لىتعااللهلكتابمخالفةولا،الاصولعنخروجفيه!لميس،بالاقوالالتفرق

لما.والسنةالكتابفيأشهركونه

شبهة.بلابالابدانالتفرقفيحقيقةوهو،الاجتماعفكالتفرق:اقول

تدلمابحسبالمعنويةالامورفيمجازاوالتفرقالاجتماعياتيماوكثيرا

مجيءوالاستاذ.ساقهاالتي54[]2/الشواهد:ذلكومن،القرائنعليه

علىحملهايسوغلابقرينتهمجازاكثرأوموضعألفأوموضعفيالكلمة

الرجلفياستعمالهاجداكثرأسد(""كلمةوهذه.قرينةلاحيثالمجاز

معناهافياستعمالهامنأكثرذلكيكونلقدحتى،القرينةمعالشجاع

لاحيثالمجازعلىحملهايسوغإنه:عاقليقوللاذلكومع،الحقيقي

عنهالمتلبرتغافركثرففد،استحضاوهينبغيقطعيأصراوهذا.قرينة

.الناسعلىتلبيسا

الأغلاطإصلاحفيقتصرو،"يغنيتفرقا"إن97(:)ص""التأنيبفيوقع(1)

[.لمؤلف]ا!""يعنإصلاحعلى(091)ص
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حقيقةصارتآخر،معنىلىإالكلمةنقلالشارعأنثبتإذانعم

نأأحديدعيلاإذهنا،منتفوهذا.إليهنقلتالذيالمعنىفيشرعية

.اللغويمعناهاغيرمعنىلىإ""التفرقكلمةنقلالشارع

تلكلانذلكفإنما،المعنويةالامورفيالقرآنفيمجيئهاكثرةماو

ذلكفيولها.الابدانافتراقدونذكرهافكثر،الشارعنظرفيمهمةالامور

وغيروالغلطواللينلحيفواوالزيغوالكظمكالرقبةكثيرةبكلماتأسوة

ذلك.

تفرقفيكلهابل،بالقولالاستاذذكرهاالتيللشواهداختصاصولا

اللهبحبلالاعتصامعنفالتفرق.بغيرهيقعوقد،بالقوليقعقدمعنوي

وكلبعض،بالعصيانيجاهرو(،]بعض[)1ويبتاعبعض،يكفربأنيحصل

وتفرق.وبالقول،وبالفعلبالاعتقاد،يقعقدوالعصيانوالابتداعالكفرمن

بعضهم،كفرواشتداد،بعضهمبإيمانهوالرسولمجيءبعدالكتابأهل

كإرضاعهابالفعليكونقدالزوجينوتفرق.بالقوللذلكاختصاصولا

الزوجوبنية،الجانبينمنوبالقول،جانبمنوبالقول،صغيرةلهاضزة

عليهايبنىومااعتقاداتهمباختلافاليهودوافتراق.مالكقولعلىالقاطعة

.والأقوالالافعالمن

وتعاقد،سابقاجتماععنهوإنماالامثلةهذهفيفالتفرقهذا،ومع

أرفدلكنني.يخفىلاكما،تفرقبعداجتماعايسمىبأنأجدرالمتساومين

فيالرغبةوتحملهمابأبدانهما،يجتمعانالمتساومينإن:فأقولالاستاذ،

ثلاثيا.التقسيمليكونزيادة(1)
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الاجتماعسببزالتعاقداإذاثم،ساعةمجتمعينيبقياأنعلىالبيع

علىالتفرقإطلاقيسوغفقد،للتفرقسببكأنهفالتعاقدبأبدانهما،فيتفرقان

عدمذلكفيومثلهمباشرا،سبباالتعاقدليس:يقالقدلكن.لذلكالتعاقد

نإثم.الاجتماعسببزالالاتفاقمنيئساإذافانهما،الثمنعلىالاتفاق

الحديثبل.إليهملجئولاعليهدليللاضعيففمجازالاطلاقذاكساغ

الامامحديث55[]2/من(1)""الصحيحينففيقولنا،فيصريحنص

فكلالرجلانتبايع"إذامرفوعا:عمرابنعن،نافععنسعد،بنالليث

ولميتبايعاأنبعدتفرقاوان...جميعاوكانايتفرقالممالخياربامنهماواحد

(".البيعوجبفقدالبيعمنهماواحديترك

."..العقود.إفسادشأنهمنبالابدانالتفرقبل":قوله

بل،تفرقهوحيثمنللتفرقليسالمسائلهذهفيالعقدفساد:أقول

دينوبيع،الاولىفيرباصيرورتهوهي،بالتفرقحصلتأضرىجهةمن

وأبذهبمعينةفرسأودارشراءفيالمتعاقدينوتفرق.الأخريينفيبدين

يثبتمابهيحصلبل،يشبههماولاذلكمنشيءبهيحصللامثلافضة

وجل،عزاللهكتابفيالمشروطالتراضيصحةتبينوهو،ويؤكدهالعقد

مختلفانحكمانالواحدبالأمريناطماوكثيرا.إيضاحهتقدمكماواستحكامه

كافرا،الاخركانإذاالنكاحفييناالزوجيناحدكاسلام،مختلفتينجهتينمن

وكاسلام؛خلافعلىذلكقبلاسلمقدكانأوايضا،لاخراسلمإذاويثبته

أقاربهامنإرثهاويمنعللكافر،ويحرمهللمسلمنكاجهايحلالايمالمرأة

تحمى.لاذلكمثالو.المسلمينأقاربهامنلهاويثبتهالكفار،

.(1351/44)ومسلم(2112)ريلبخاا(1)
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حتىالعقدتصحيحهوليسمسألتنافيبالتفرقالحاصلالاثرأنعلى

أثرنماوا.والقبوليجاببالإصحقدالعقدفانالصور،لتلكمخالفتهتظهر

الخيار.إفساد:فقلشئتوإنالخيار،قطعالتفرق

".لىتعااللهلكتابرمخالقة،الاصرلعنخررج":قرله

يسمونه،القياسمخالفةبهفالمرادالأصولعنالخروحأما:أقول

الواضحلجواباتقدموقدوتسترا!وتهويلاتمويهاالأصولعنخروجا

(161)صآخرفييتبجحالاستاذوبينما.القياسمنالاستاذذكرهعما

على"يرجحالضعيفلحديثاأنعلىالعراقفقهاءجمعأ":بقوله

فيالخوضيأبى"كانزياد:بنالحسنفي(181)صويقول،"القياس

فيالقهقهةمسألةفيالمشاغبينبعضمعفعلكما،النصموردفيالقياس

علىأوردلهورفيقاالشافعيالامام:المشاغبينببعضيعني،"الصلاة

56[]2/يبطللاالصلاةفيالمحصناتقذفأنيرىانهزيادبنالحسن

بالاستاذإذا=وذهب،الحسنفقام!؟تبطلهالقهقهةأنيرىفكيفالوضوء،

ضعفمعهذا.للقياسمخالفةأنهازاعماالمجلس!خيارأحاديثيرد

الخيارأحاديثوثبوت،لهالمخالفالقياسووضوحالقهقهةحديث

لها.المخالفالقياسووهن

الاستاذترىوبينمازعمها.تفنيدتقدمفقد،للكتابالمخالفةوأما

مسألةفييعرضبهإذاهنا،الكتابمخالفةبدعوىالتشبثيحاول

الدلالاتعن،سارقهيقطعمامقدارومسألةبالمثقل،القتلفيالقصاص

القياسوموافقة،الصحيحةالاحاديثمنيوافقهامامعالواضحةالقرانية

امربينهيؤلفالذيالتناقضمنذلكغيرلىإ.القصاصمسالةفيالجلي
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معهيصعبالذيالحدلىإذلكفيوالغلو،المذهبعنالذبهوواحد

والرهبانالاحبارواتخذ،هواهإلههاتخذممنيكونأنمنصاحبهتبرئة

.المستعانوالله.اللهدونمنأربابا

علىالعقدمجلسمنالقياممنعمرابنعنيروىقيمانص"رلاالاستاذ:قال

حقبايعهمنعلىيقطعأنلاجلمنههذايكونقدبل،مذهبهمنالمجلسخياران

فيعثمانلىإعمرابنخوصموقد.المجلسخياريرىممنأنهلاحتمال،الرجوع

فيالاراءيرعىفأصبحفيها،رايهخلافعلىعثمانفحمله،العيوبمنالبراءة

."عقوده

لحديثاوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنعمرابنروىقد:أقول

من1()"البخاري"صحيحوفي.تقدمكماالمجلسخيارإثباتفيصريحا

قالثم،الحديثمرفوعا...عمرابنعن،ثافععنسعيد،بنيحيىطريق

"صحيحوفي".صاحبهفارقيعجبهشيئااشترىإذاعمرابن"وكان:نافع

أبيه:عنعمر،بناللهعبدبنسالمعن،الزهريطريقمن)2("البخاري

حتىعقبيعلىرجعتتبايعنافلما...عثمانالمومنينأميرمن"بعت

بالخيارالمتبايعينأنالسنةوكانت،البيعيرادنيأنخشيةبيتهمنخرجت

".غبنتهقدأنيرأيتوبيعهبيعيوجبفلمايتفرقا...حتى

منهيشتريمنعمرابنلمفارقةسبباجعلهثم،نفسهالحديثفصراحة

بيعيوجب"فلما:وقوله،."..السنة"وكانت57[]2/:وقوله،يعجبهما

."...منههذايكونقد"الاستاذ:قولبطلانفيالوضوحبغاية."..وبيعه

)7021(.رقم)1(

)2116(.رقم)2(
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".ناهضةحججولأصحابنا"الأستاذ:قال

داحضة.شبهبل:اقول

ظنومن،المسألةهذهفيصحابهوحنيفةابيمعالهجرةدار"وعالم:قال

سوءا".ظنفقدلحجازاأهلوإمامالعراقأهلإمامعليهاتفقبماوهنا

اللهصلىالنبيعنثبتلماالمخالفقولهماوهناعتقدمناما:اقول

جماعةبهوقضىبهوعمل،الصحابةمنجماعةروايةمنوسلموالهعليه

منمخالفلهميعلمولا،وسلموالهعليهاللهصلىالنبيبعدمنهم

هذاأنزعمفمن.يعتقدهأنمسلمكلعلىيجبمااعتقدفانما-الصحابة

فيه.وقعأوالاكبرالخطرشارففقدسوءا،ظنقدالمعتقد

بنالرحمنعبدبنمحمدوهوذئب،أبيابنكلمةالاستاذذكرثم

.()1التراجمقسممنترجمتهفيذكرتهاوقد،المغيرة

رأيت"ما:قالعيينةابنعن[(04]9385/)13بغداد""تاريخوفي

.فيرده!،النبيلحديثالامثاليضربكان،حنيفةابيمناللهعلىأجرا

كاناإنأرأيت:يقولفجعل"،يتفرقالممالخياوبا"البيعان:أروينيأبلغه

إ".يفترقانكيفسفر،فيكاناإنأرأيت،سجنفيكاناإنأرأيت،سفينةفي

اهتدلىحتىالمعنىعلىحنيفةابيغوصكانهكذا"82(:)صالأستاذقال

".الابدانلا،بالاقوالالافتراق:بالافتراقلمراداأدلىإ

نأيتفققدأنهعليناوردلحديثاقبلناإذاأنناالعبارةتلكمغزى:أقول

خربابالهمافتحقدالحديثأنلجوابوا.التفرقمنالمتبايعانيتمكنلا

ماو.المؤلفحذفهاثمالمسودةفيكانتولعلها،التراجمقسمفيترجمتهتردلم(1)

39(.)صقريباتيفستاكلمته
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وإن.تفردتىغيرمنفيلزم،اللزوميختارانوهوالعقد،إبراممنبهيتمكنان

مصرحةروايةتبلغهلمحنيفةاباوكانفظاهر.الفسخحدهمااوارادا

بذلك.

اللزوميختارأنالاخرويابى،اللزومفيختاراحدهمايبادرقد:قيلفان

فسخه.ولاالعقدإبراميمكنهلالانهالمبادر؛فيتضرر،يفسخاو

بأنالمفارقةمنالتمكنفلينتطر،بمبادرتهنفسهعلىالمضيقهو:قلت

أحدهماينقلأو،السجنمنحدهماويطلقاأومرفأ،لىإالسفينةتصل

الانفراد]2/58[منيخافلاحيثالمسافرانيبلغأواخر،سجنلىإ

الرفقة.عنوالتباعد

جهالتها.معتطولقدالمدةلكن:قيلفان

،المدةوتطول،التفردتىويمتنعأحدهما،يبادرأنيجتمعأناتفاق:قلت

وكذلك.الرويةخيارفيكثيراذلكمثلويقعجدا.نادر=لجهالةاوتفحش

التفردتى.قبلاغبضباإلاالعقدفيهيستقرلامماوغيرهاوالسلمالصرففي

فيبد!ليلالاخذعنالتوقفففي،بهيعتذانساغإنالاستبعادذلكفمثل

الصحة،بغايةلحديثافان،كذلكهاهناالامروليسنظر.دلالتهفياوثبوشه

ابنعنطرقمنوغيرهما""الصحيحينفيفهو.الدلالةووضوح،والشهرة

وغيرهما(1)""الصحيحينفيوهو.يوافقهماوفعلهقولهمنعنهوصحعمر،

وجاء.بهوقضىرواهأنه)2(برزةابيعنوصح.حزامبنحكيمحديثمن

.(2351)مسلمو(8012،0112)يرلبخا(1)

=(1822)ماجهوابن34()57داودوابو(891)13"المسند"فيحمدااخرجه2()
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)4(.وغيرهم)3(،وسمرة)2(،هريرةبيوأ(،عمرو)1بناللهعبدحديثمن

جاءوانما،الصحابةمنمخالفولا.بهالقضاءعليالمؤمنينأميرعنوجاء

بالكوفة.النخعيوابراهيم،بالمدينةربيعةعنالتابعينمنفيهالخلاف

الحديث،بهذايأخذلامالكاإن:لهقيلإذذئبأبيابننكيرواشتد

)6("الموطأ"فياعتذرإنماومالك)5(."يقتلوالاتابفان،يستتاب":فقال

معمولأمرولا،معروفحدعندنالهذا"ليس:الحديثروىانبعدبقوله

معلومفانهونظرا،نقلامعروفالحدبأنوغيرهالشافعيوتعقبه."فيهبه

وقد.العرففيمعروفوحده،بالأبدانالتفرقفيحقيقةالتفرقأن

منوكثيرالصحابةعنثابتلعملو.لسلموالصرففينظيرهعلىاتفقوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

027(.)5/""الكبرىفيوالبيهقي

جرجه.سبق

فيوالطيالسي(512)7/"المصنف"فيشيبةابيوابن08()99احمداخرجه

الاثار"مشكلو"(13)4/الآثار"معاني"شرحفيوالطحاوي)2568(""مسنده

.لغيرهصحيحلحديثو،ضعيفواسناده)5265(.

6834،)"الكبير"فينيوالطبرا(اخرىومواضع24102.18202)حمدااخرجه

،سمرةعنالبصريالحسنطريقمن271()5/والبيهقي6838(6836،

.لغيرهصحيحلحديثوا.بالتدليسمشهورلحسنوا

فيوالحاكم(194)4صحيحهفيحبانابنحديثهاخرج،عباسابنمنهم

حسن.واسناده.(241/)"المستدرك"

الذهبيتعليقو]نظر3(.20)2/بغداد"تاريخو"(41/9،01)"التمهيد"يراجع

"السير")7/142،143(.فيعليه

/2(.)671
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المجلدأوائلللشافعي"الأم"كتابوراجع.وغيرهابالمدينةالتابعينأئمة

.(1)الثالث

!!!!

و"التمهيد"36(355-1)8/""المحلىوانظر.الوفاءرد.طبعدها(وما4/11)(1)

332(.33-4/0)"و"الفتح27(8-/41)
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الثامبةالمسألة[95]2/

فعثريتزوجها،أنلهيحلأجنبيةبامرأةمريبةخلوةخلارجل

زوجاننحنفقالا:عليهما،

أبو"أحل:مالكأبيبنيزيدبنخالدقولالسادسةالمسالةفيتقدم

فياجتمعاوامرأةرجلاأنلو:فقالالزناتحليل"وأما:قال..".الزنا.حنيفة

هي:هووقال،زوجيهو:المرأةفقالت،الابوينمعروفاوهما،بيت

لهما"أعرضلمتي=امرا

جاءإذا":المصيبالسهم"فيالمعظمالملكقال"(:451)صالاستاذقال

يفرقطريقةفبأي،زوجاننحن:لهفقالا،ورجلامراةمنواحدكللىإواحد

البابهذافتحولوحلالا؟أمر]يدعيمنهماوأحدكللانعليهما؛يعترضاوبينهما

وهذا.زوجانانهمازوجهوعلىنفسهعلىيشهدساعةكلبليومكلالانسانلكان

أحد".علىيخفىلاماالحرجمنوفيه،الائمةمنأحدبهيقللم

أنهاوهيزوجها،أنهالرجلإقرار"إن(:1)الحنفيةكتبفي:أقول

بيأابنمسألةهيفهذه.الانشاء"إقرارهماويتضمنإنكاحا،يكونزوجته

لىإلجاولذلك،عندهالمعظمملكهوكذلك،نفسهالاستاذاستشنعهامالك

ثم،بزوجينليسانهمانعلموامرأةرجلاعرفناإذاأنناوحاصلها.المغالطة

زوجي،هو:وقالت،زوجتيهي:فقال،مريبةحلوةفيهماوجدنا

زوجينفيصيران،النكاجبهينعقدعقدااعترافهمايكون:يقولحنيفةفأبو

ابنو"حاشية2(50)3/القدير"فتحو"322(/1)"خانقاضيفتاوى"انظر(1)

.(13)3/"عابدين
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امور:ثلاثةهذاففيلهما!يعرضولاحينئذ،من

لي.وبلاأنه:الاول

؟اهيقصلملموانإنشاء،يكونكيفأنه:نيالثا

قدلانهما؟الاقلعلىوتعزيربإنكارلهمايعرضلاكيفأنه:الثالب

العثورقبلبزواجتلفظاكاناإنلانهما،الخلوةوهوقطعالحراماارتكبا

بدعواهماإلايتلفظالموانشهود.ولاليولاإذ،باطلفذاكعليهما

فالتعزيريضاو.أوضحفالامرعليهما،العمورعندبهااعترافهماأو،الزوجية

الفاجريخلوللفجور،تسهيلاهذايكونلئلاوذلكآخر،وجهمنمئجه

اطلعوانالمقصود،فذاكعلينايطلعلمإن:قائلينمطمئنينآمنينبالفاجرة

!زوجاننحنقلنا:علينا

!!ال!
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التايممعةالممصئة[2/06]

النكاحقبلالطلاق

له:قيلانهحنبلبناحمدعن]438[(:114/)13بغداد""تاريخفي

يكنلمكانه!حنيفةأبو"مسكين:فقال؟النكاحقبلالطلاق:حنيفةأبيقول

وعن!ر،النبيعنفيهجاءقدبشيء.العلممنيكنلمكأنه،العراقمن

بنوسعيدجبر،بنسعبدمثرالتابعبرمنمشريننيفمر،الصحابة

؟".تطلق:يقولانيجترئكيف.وعكرمة،وطاوسوعطاء،،المسيب

فيإلاطلاقلاأنهحنيفةأبيمذهبانعلى..."(:241)صالاستاذقال

لاأنهالامةجمعتأوقد،...الملكعلائقمنعلقةأو،ملكلىإمضافاأو،ملك

ثمالموشمعتنكختمإذاءامنواائذين>ئأيها:لىتعالقولهالنكاجقبلطلاقيقع

فلانةنكحتإن:وقالبالنكاحالطلاقعلقفمن[.94:]الاحزابالاية(طلقتموهن

وإنما.النكاحقبلواقعاالطلاقولاالنكاحقبلمطلقاالمعفقهذايعدلا،طالقفهي

متناولمنخارخاهذافيكون،النكاحعقدبعدالطلاقيقعحيث،بعدهمطلقايعد

بعدالمسالةتلكفيالطلاقلان؛"النكاحقبلطلاقلا":حديثمتناولومنالاية

قولوهو.البتيوعثمانالثلاثةوأصحابهحنيفةابوذهبوإليه.قبلهلاالنكاح

خص.إذافيماالعزيزعبدبنوعمر،والشعبيمجاهد،و،والنخعي،ومالك،الثوري

بينالذيلطويللخلافو]،اضطرابعنتخلولاالبابهذافيوالاحاديث

حنيفةأبوإليهذهبفيماصريحلخطابابنعمروقول.خصأوعئمإذافيماالسلف

أحمد(".ذهبواليه،خصأوعئمسواءالمسيبابنالشافعيوتابع.صحابهو
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وقول،نكاحقبلطلاقلا"باب")1(:"الصحيحفيالبخاريقال:قول

أنقتلمنطلقتموهنثضالمؤمنتنكختمإذاءامنواالذين>يايها:تعالىالله

سراحاجميلا(وسرحوهنفمتعوهنتعتذونهاذبمقعلثهقلكتمفماتمسوهف

ذلكفيويروى.النكاحبعدالطلاقاللهجعل:عباسابنوقال94[.:]الاحزاب

الرحمن،عبدبنبكروابيالزبير،بنوعروة،المسيببنوسعيدعلي،عن

وشريح،،حسينبنوعلي،عثمانبنبانو،عتبةبناللهعبدبناللهوعبيد

وعكرمة،،والحسن،وطاوس،وسالم،والقاسمجبير،61[]2/بنوسعيد

كعب،بنومحمدجبير،بنونافعزيد،بنوجابرسعد،بنوعامروعطاء،

هرم،بنوعمرو،الرحمنعبدبنوالقاسمومجاهد،يسار،بنوسليمان

".تطلقلاانها=والشعبي

يصحولم)2(."الفتح"فيكماصحيحةهؤلاءمنجماعةعنوالاثار

الوقوععدمعلىالسلفوجمهور.البابفيشيءالخطاببنعمرعن

"كل:قالكانعئمواذاوقع،خصإذأنهمسعودابنعنورويمطلقا.

ابنقالها"ما:فقالهذا،أنكرأنه)3(عباسابنوعن.يقعلم."..امرأة

وممن.الايةفتلا."...لىتعااللهقال...عالممنفزلةقالهايكنوإنمسعود.

شيخسليمانبيأبنوحماد،النخعيوابراهيم،الشعبي:القولهذاعنهنقل

مطلقا،يقعلاأنهلجمهوركاعنهوقيل،مالكعنالمشهوروهو.حنيفةأبي

"(."الفتحمع381)9/)1(

.(بعدهاوما9/238)(2)

32(.0،321)7/"الكبرىالسنن"فيالبيهقياخرجه)3(
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لهيعلمولامطلقا.يقج:حنيفةأبووقالحمد.والشافعيمذهبوهذا

ذلك.فيسلف

ثم،عباسبناللهعبدالقرآنوترجمانالامةحبربهافاحتجالايةفاما

مطلقا.الوقوععدمعلىالبخاريثم)1(،الحسينبنعليالعابدينزين

المرأةعلىالطلاقيقعلاأنهعلىإلاتدللاانهاكالاستاذبعضهموزعم

علىالايةتدلفلا،"طالقفهيفلانةتزوجت"إن:قالمنفأمانكاجها.قبل

النكاج.بعديقعفانماوقعإذالانه؛وقوعهعدم

عقدةانحلتأي"فلانة(مخففةاللام)بفتح"طلقت:يقال:واقول

كما،تطلقجعلهاأي"امرأتهفلان"طلق:ويقال.الزوجمنبقولنكاجها

فطلاق.ذلكوغيرتسير،جعلهاوسيرها:،تسرحجعلهاأيسرجهايقال

،المرأةعلىالاثروقوع:نيالثا.لخاصاقوله:الاول:أمرينيتضمنالرجل

نكاجها.عقدةبهفتنحل

العقدةوانحلالقولهنفالمتبادر"اليومامرأتهفلان"طلق:قيلواذا

يومجاء"إذا:السبتيوملامرأتهقالفمن.الحقيقةهوفهذا،اليومذاكوقعا

لجمعة:ايومقبليقالأنالحقيقةوجهعلىيصدقلم"طالقفأنتالجمعة

ولكنه؛لجمعةايومقبلطلقولا،السبتيومطلق:يقالأنولاطلق،إنه

طلاقهاعلق:قيلالتفصيلأريدفاذا.طلقإنه:لجمعةايوممجيءبعديقال

لجمعة.ايوموطلقتالسبتيوم

يوممنهاماتجراحةالسبتيوماخررجلجرحإذا:ذلكونظير

97(.)12/"الدرالمنثور"فيكماحميدبنعبدعنهاخرجه(1)
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إنه:الموتبعديقالولكنقتل،إنه:الموتقبلحقيقةيقالفلا،الجمعة

جرحه:يقالبل،لجمعةايومولا،السبتيومقتله:يقالولا،قتله62[]2/

لجمعة.ايومفمات،السبتيوم

قولمعا:الامرينتاخيريقتضي(>ثزطلقتموهن:الايةفيلىتعافقوله

:أمرانويويده.العقدةوانحلال،الرجل

كانواذا.المهلةتقتضي""ثموكلمة(.>ثزطلقتموهن:قوله:الاول

مهلة.بلاوقعيقع=إنهوقلنا:،بالنكاجمعلقاالطلاق

لى!إرجاعهاهناوالتسريح(.سراحاجميلأ>وسرحوهن:قوله:نيالشا

بنكاحهنهمعلوماكانومن.إليهزفتقدكانتإذاذلكيكونوإنماأهلها،

جميلا؟سراحاسرجها:لهيقالحتى،المرأةإليهتزففمتىطلاقهيقع

،الوقوععدمعلىالمتقدمينمنجماعةبهفاحتج،الحديثوأما

مناسماًفيه""طلاقلفظكانإن:قولوالاستاذ.ذكربمابعضهموتأوله

مصدركانوإنمر.ممايعلمكماالتأويلسقطالتكليم،منكالكلامالتطليق

فيوالاشهرالأكثرهووالاول.مساغللتأويلكان"المرأة"طلقتقولنا:

ليسممنتطلقلاالمرأةأنأحديجهللابانهالتاويلدفعوقد.الاستعمال

.الفائدةعنخلوايجعلهالنفيهذاعلىالحديثفحمل،بزوجلها

والطلاقالنكاجشرعإنمالىوتعاتباركاللهأنريبفلاالنظر،وأما

مقصدبهيحصلأنيحتمللاالطلاقذلكمثلوأن،عظيمةلمقاصد

النكاج.لشرعمضادوهو،شرعي
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حدهماو،قولانإلاحنيفةأبيقبلالسلفعنيثبتلمفإذاوبعد،

وهوالاخر،القولتعين=القياسفيضعيفوهو،المذكورةالادلةتدفعه

)1(.الموفقواللهحمد.والشافعيمذهبثم،عباسوابنعليمذهب

!!!

حقيقوهو،يتعقبهلمالكوثريزعمهمماشيءاللهرحمهالمؤلفعلىبقي:قلت(1)

القولفهذا."اضطرابعنتخلولاالبابهذافيالاحاديث"إن:قولهوهوبذلك

البابفيفان!نفسهالكوثريعلىحتىبطلانهيخفىأظنما،باطلإطلاقهعلى

حديث:احدها،قادحةعلةأواضطرابأيعنخاليةمنهاثلائةكثيرةأحاديث

وحسنه.والترمذيداودايعندعنهطرقمن،جدهعنابيهعنشعيببنعمرو

ووافقهالشيخينشرطعلىوصححهلحاكموالطيالسيععدجابرعن:والثاني

قالا.كماوهو،الذهبي

ابنالحافطقالكماحسنبسعدماجهابناخرجه،مخرمةبنالمسورعن:والثالث

لغليل""إرواءفيمخرجةوغيرهاالاحاديثوهذه.البوصيريلحافظواحجر،

]ن[.2(.013،)1778رقم
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العايفمرةالمسألة63[]2/

مشروعةالعقيقة

في":حنبلبنأحمدعن[(]114438/)13بغداد""تاريخفي

وقال.التابعينوعن،أصحابهوعن،مسندةأحاديثلمج!النبيعنالعقيقة

".الجاهليةعملمنهو:حنيفةابو

العقيقة،وجوبيرونلجاهليةاأهلكان،نعم"(:241)صالاستاذقال

الإمامقال.صحابهوحنيفةأبيرأيفيوجوبغيرمنالإسلامفيوأبيحت

إبراهيمعنحمادعنحنيفةأبوأخبرنا(:1الاثار")"فيالشيبانيالحسنبنمحمد

خبرناومحمد:قال.رفضتالاسلامجاءفلما،الجاهليةفيالعقيقةكانت:قال

الجاهلية،فيكانتالعقيقةأنالحتفيةابنمحمدعنرجلحدثنا:قالحنيفةبو

لما.رفضتالإسلامجاءفلما

معتبرينلجاهليةاأهلعملمنكانماأنحنيفةأبويرى"الاستاذ:قالثم

علىلا،الإباحةعلىإلاالعملهذايدللاالإسلامفيبهعملإذاعليهموجوبه

."....لجاهليةافيالمعتبرالوجوبإبقاء

وكلمة،محظورةأنهافيظاهر"لجاهليةاعمل"من:الفائلقول:أقول

وقول.فقطوجوبهااعتقادفيلانفسهاالعقيقةفيكلامهانتدل""عمل

فيكون،البتةمشروعةغيرأنهافيظاهر"رفضتالاسلامجاء"فلما:الفائل

محمدفأماسلطانا.بهاللهبللمبماوتديناكبيراضلالامشروعيتهااعتقاد

لا؟امأثقة؟حنيفةأبيشيخمنيدرىلاإذ،عنهالاثريصحفلا،الحنفيةابن

تشي.اكر.ط(908،018)قمر(1)
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عليه.مقدموالمثبت،فنافإبراهيمماو

"صحيحفيحديثانمنها:.قوليةأحاديثمشروعيتهافيوردوقد

ابنفاعترضه2(،89ص9)ج""السننفيالبيهقيذكرهما(")1البخاري

مطابقينغيرفهماوجوبها،علىدليل"ظاهرهماقائلا:)2(التركماني

بالندبيقولمنواحتج،الظاهريةعنمنقولبالوجوبوالقول".لمدعاه

فأحبولد،لهويد"منمرفوعا:جدهعنأبيهعنشعيببنعمروبحديث

يدلايضالحديثاوهذا")3(...شاتانالغلامعن:فلينسك،عنهينسكأن

مندوبةكانتواجبة64[]2/تكنلمإذا،عبادةالنسكفانمشروعيتها،على

ترفضلمفانهالا،أموجوبهايعتقدونلجاهليةاأهلأكانوسواءبد.ولا

فيه)4(.مشروعةهيبل،الاسلامفي

.جندببنوسمرةعامربنسلمانعن5472()5471،برقم(1)

2(.99)9/"النقيلجوهر"ا)2(

والبيهقي(621)7/والنسائي284(2)داودبوو6822()أحمداخرجه)3(

حسى.وإسناده31(.32،.0>9/

يعتقدونكانوالجاهليةااهلانالكوثريلقوليشهدماالسنةفيليس:قلت(4>

ليبني،منهدعوىمجردهيوانما،ذاكمنشيءفيهاليسالسنةكتبفهذهوجوبها،

يؤكدومما.القاطعبالدليلبطلانهاللهرحمهالمؤلفبيقالذيالتاويلذلكعليها

فيمحمدالامامقولبهيقوللاكاننفسهحنيفةاباأنويدلالتأويلذلكبطلان

اولفيفعلتوقدالجاهليةفيكانتانهافبلغناالعقيقه"اما286(:)ص"موطئه"

مشروعيةبنسخمنهنصهذا:قلتدا...قبلهكانذبحكلالاضحىنسخثم،الاسلام

الانصافمنشيءالكوثريعندكانولوبالمنسوخ؟!العمليجوزفهل،العقيقة

ينتصرمثلماالاقلعلىللسنةولانتصر،مقبولعذربايحنيفةابيعنلاعتذر

ذبيحة=كايفحسبمباحاامرابجعلهابهاالعملعنتعطلانعليهاولغار،لإمامه
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عشرةالعاديةالمسألة[2156/

ثلالة:وللقارس،الغنيمةمنسهمللراجل

لقرسهوسهمانلهسهم

قال"...سباطبنيوسفعن4[(093]70)13/بغداد""تاريخفي

جعللاأنا:حنيفةابوقال."سهموللرجلسهمانللفرس"!ي!م:اللهرسور

".المؤمنسهممنأكثربهيص4سهم

بعضفيهكذا"سهموللرجلسهمان"للقرس:"فقوله86(:)صالاستاذقال

اختارهالذيوهو،"سهموللراجلسهمان"للفارس:بعضهافيو،الروايات

أبيسنن"فيالمخرججاريةبنمجفعلفظفيوقعالذيوهو،حنيفةأبو

منصفاالكوثريكانلو!مشروعةمناسبةغيرفيلحمهامنلياكلالانسانيذبحها

ماشتانولكن،مثلهحنفيوهو-اللكنويالحساناتابوالعلامةقالكمالقال

فيكانتانهااريد"وان:المتقدمةمحمدالإمامكلمةعلىتعليقهفيقال-بينهما!

غيرفهووشرعيتها،استحبابهارفضالاسلامجاءفلمامشروعةأومستحبةلجاهليةا

العقيقةشرعيةاحاديثمنمملوءةالمعتبرةالحديثكتبفهذه،مسلم

."...بهاواستحبا

علىدليلايصلحلا."..ينسكأنفاحب..".:شعيببنعمروحديثإنثم:قلت

يدلهذافهل،"فليتعجللحجاأراد"من:لمجحكقولهفانهالندبلىإالأمرصرف

الامرإبقاءتوجبالأصوليةفالقواعدولذلك؟للوجوبليسلحجباالامرانعلى

والإمامالبصريلحسناقالوبه،العقيقةوجوبيقتضيوذلك،ظاهرهعلى

ابيعنايضاالوجوبجاء"وقد:قال582()9/(""الفتجفيكماسعدبنالليث

[.]ناحمد".عنروايةوهيالزناد،
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لاالشرعأنفوجدنظر،...ة1الروألفاظاختلافرأىلماحنيفةفابو...(.1داود")

تمليكبطاهرهاالمفيدة"سهمانللفرس"روايةأنعلىفحكم،البهائمتمليكيرى

منتحذفالالفكانتحيث،الراويغلطمنالرجليملكماضعفبهيمة

ماو"رجلا""فرسا("الغالطهذافقرأأيضا،الاعلامغيرفيالاقدمينخطفيالوسط

باللفظينقاصدينالغلطعلىرواةفتتابعت.راجلا("و""فارسا("قراءتهتجب

يرادكما،الفرسمنالفارستهمإرادإمكانمع،لانسان1ولخيلاكورينالمذى

رو]يةعلىاخرونومضد.الروايتينبين-نمعاالقرينةقيامعندالخئالةبالخيل

علىبهيمةأفضللاإني:بقولهالغالطينعلى4حنيصأبوفرد.الصحةعلىالحديث

وإنما.الاصلخلافوالمجاز،للبهائماصثترعافيتمليكلاأنهليفهمهم،مؤمن

فيالكلاملان؛لمؤمنالبهيمةبمساواةيقوللاأيضاأنهمعالتفضيلعنتكلم

حنيفةبياوفاةبعد(")2(لخراجا"فييوسفبياوقول...فيهالمغلوطلحديثا

...الملةفقيهمغزىعنبعيدانتشنيعزيادةمع)3(""الامفيلهالشافعيومتابعة

علىحنيفةأبوحملهفقد،الحروببعضفيالفارسىسهممضاعفةفيوردماوأما

.لحروباباختلافتختلفالفرسانلىإلحاجةالان،الادلةبينجمعاالتنفيل

".حاشاه!يرو؟اللهرسولعلىردحنيفةابويكونأبهذا

عنالحكاياتكثرتوقد.التعسفمنجيهالتوهذافيمايخفىلا:اقول

،فارسثلاثمائةفيهم،وخمسمائةألفالجيشاكان...":ولفظه.)2736(رقم(1)

معاويةبياحديث"داود:أبوقال.سهماً"الراجلعطىوسهمميئ،الفارسفأعطى

مامعاويةابيبحديثيقصد."مجمححديثفيالوهموارى،عليهوالعمل،اصح

ولفرسهلرجلاسهملمجرواللهرسول"ان:بلفظعمرابنعنطريقهمن)2733(رواه

"هلفرسهوسهمينلهسهما:اسهمثلاثة

.(91)ص)2(

".لاوزاعي"سيركتابضمن(21،183!)9/)3(
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كانإنه:يقالفقد.الموحشةبالكلماتعليهيعترضرمنمجابهةفيحنيفةأبي

لئلاالكلماتبتلكيدفعهمفكان،للمناظرةأهلايراهمولا،لمعترضينبايتبرم

فهل.اعتقادهممنذلك66[]2/علىيترتببمامبالغير،التعرضلىإيعودوا

علمهموعندهواثرهمبهاخصهمإنحتىاصحابهمعالطريقةهذهعلىجرى

الأستاذ؟لهتفطنلمايتفطنلم-يوسفأبووهو-بمقاصده

:الاول:مواضعثلاثةفيفيقعالمتقدمينكتابةفيالألفحذففاما

بنسليمان،فلانبنالقاسم:مثلبهيلتيسمالعدمإما،اللبسيؤمنحيث

مايوجدلاالفبلاكتبتإذاالاعلامهذهفان.فلانبنإسحاق،فلان

لتلقينوبالتلقييؤخذأنسأنهمنالذيالقرآنكتابةفيوإمابها.يلتبس

علىيصحفيماوإما.ينبهأنيلبثلممخطئأخطاإذابحيث،معرفتهوتعم

لحديث:افيقولهوليس<.الذبيوممااثو>جبريلمثلالوجهينكلا

يسمح،الكاتبيخطئأنإلااللهمهذاهمنسدءفي"للرجل،"للفرس

فيكتبالكتابةفيتخفيفهيجوزمماذلكفيحسب،"للراجل،"للفارس

يخطئأنيحتملقدفكذلكهذا،يحتملقدكمالكنه."للرجل،"للفرس

توهمثم،كذلكفكتبها"للرجل،"للفرسسمحالكاتبيكونبانالقارئ

فيتخفيفاالألفحذفوإنما،"للراجل،"للفارسالاصلأنالقارئ

كذلك.يهاويرو"للراجل،للفارس"فيقروها،الكتابة

للفرس"جعليةالروفيفالذيالمجاز،علىالحقيقةتقديموأما

اللامبلمجاز،""للفرس:قولهفييتجهولاسهماً")1(،وللرجلسهمين

البخاريعندبنحوهوهو.عمربنحديثمن()1762مسلماللفظبهذااخرجه(1)

،2863(.)4228
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.الفرسلاجلجعلاي،التعليللام

التمايك.لشبهاللامبل:قيلفان

حجةهناككانتفانمجاز؟التمليكشبهلامأنعلىالحجةفماقلنا:

يطلقأنساغلووكذلكالمجاز،علىللحقيقةتقديماأولىللتعليلفجعلها

غيرذلكسواغانعلىالاستاذ.زعمكما،""الفارسويراد،"الفرس"

وارادة"لخيل"اإطلاقفاما.عليهقرينةولا،معروفغيرفانه،مسلم

المقاميكونحيثجاءوانما،بقرينةيسوغوانمافمستفيض،،""الفرسان

منضرببينهمافيكونفرسانها،معإلاالخيلتكونلاحيث،الجيشذكر

.التلازم

الكلمةفيمحفهالمجازعلىالحقيقةفتقديمالمجاز،اتجهأنههب

معنىعلىحملهايجوزولا،الحقيقيمعناهاعلىحملهايجب،الواحدة

مختلفتانيتانروفأما.موضعغيرفيالاستاذارتكبهكما،حجةبلامجازي

بقرينته؛صحيحمجازالاخرىوفي،حقيقةإحداهمافيوالكلام،متنافيتان

فكذلكلحقيقةبايتكلمكماالمتكلملانالاولىتقديميتجه67[21/فلا

فكذلكالمجاز،لىإلحقيقةامنيخطئكماوالمخطئبالمجاز،يتكلم

،المألوفعلىلحملباالخطايكونماأغلبلان،أقرباحتمالهبل.عكسه

"زبر"اسمحصيهلامايترفقد.كذلكالتصحيفمنيقعماوغالب

رأيتأننىذكرولا"سعد"لىإمصحفا"سعر"واسم،"انس"لىإمصحفا

1(:الشاعر)وقالهذا.عكسن

الخنان""فيهاصحفالتيالكتبومن(.061)""شعرهانظر:.الجعديالنابغةهو(1)

.(16.129)5للسيوطيلمغنياشواهدشرح:دالختانا"لىإ
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الخنانأيامالفتيانمنفإنئيعنيسائلايكفمن

الاخر)1(:وقال

وياصرلجزيلايعطيكلكأخفحمدتهتمعشكسهولمكساك

وأمثال)2(.ناصر".إ)الختانلىإالبيتينهذينقافيتيالناسفصخف

.إلماملهمنعلىتخفىلاكثيرةهذا

بنفهشام.لجادةابسلوكيقعماأغلبالاسانيدفيالخطأوهكذا

عنكيسانبنوهبعنيرويوقد،عائشةعنأبيهعنروايتهغالبعروة

علىيمضيثم،الثانيبالسندخبزاهشاممنرجليسمعفقدعمير.بنعبعد

بالسندهشاممنالخبرذاكسمعأنهفيتوهم،عليهفيشتبه،زمانالسامع

وجدواإذاالحديثأئمةتجدولذلك.المألوفالغالبهوماعلىالاول

عنهشامعنأحدهماجعلهحدّاوخبزاهشامعنرويابأناختلفاراويين

نأفالغالب،عائشةعنأبيهعنهشامعنالاخروجعلهعبيد،عنوهب

الاتية.لحاشيةوا3(90،)166""ديوانهانظر:.الدوليالاسودابوهو(1)

"الكامل"فيوكذا.الاعرابيابنيةروفهي"ناصر"اما.ريببلاتصحيفالاول)2(

(03)9جنيابنورواية()166"السكريصععةالاسودأبيو"ديوان7(،210/)

الاعرابيابنوبينبينهجرىفيماتصحيفانصرابووعدها.المحقققراءةصحتإن

التصحيففيهيقعما"شرحانظر:طاهر.بناللهعبدبناللهعبيدمجلسفي

يروى":(2538/)"الاعيان"وفياتوفي.(621-161)للعسكري"والتحريف

فيلمحققاشاروقد".معنىمعهماواحدولكلبالياء،و)ياصر(بالنون)ناصر(

اغفلولكن."وشاكر"64(:1/0)المشكلكشففيقافيتهانلىإالبيتتخريج

ذكرها.التيالتخريجمصادرفيوجودهامعالبتة)ياصر(رواية
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لحديثاعللكتبراجعومن،مثالهذا.نيالثاويخطئوا،الأوليقدموا

يحصى.لاماهذامنوجد

لافإنماالمتنافيتين،الروايتينفيالمجازعلىتقدملحقيقةاأنهب

الامروليس.قويمرجحالاخرىللروايةيوجدلاحيثجدا،ذلكيبعد

.الوضوحبغايةالأمروجدالرواياتتتبعمنبل،كذلكهاهنا

أشياء:بأربعةيتشبثونالحنفيةأنذلكوشرح

بنمجمعروايةمنأنهعنهلجوابوا،مجمعحديثأولها:

نأ325(ص6)ج"البيهقي"سننوفي.بسندهأبيهعنمجمعبنيعقوب

".يعرفلاشيخيعقوببنمجمع":قالالشافعي

اباهأرادالشافعيفلعل.بهباسلاوففمعر،مجمعأما:اقول

هذا"علة:القطانابنعن")1(الراية]2/68["نصبففي،مجمعبنيعقوب

".ابنهغيرعنهروىيعرفولا،مجمعبنيعقوببحالالجهلالحديث

أحد،يعقوبيوثقلمو.ضعيفانولكنهما،اخرينراويين2()المزيوذكر

قاعدةمنعرفلماشيئايجديفلا")3(،"الثقاتفيلهحبانابنذكرفاما

غيرفيذلكالاستاذذكروقد.""الثقاتفيالمجاهـيلذكرمنحبانابن

القواعد،قسممنالسادسةالقاعدةمنالثامنالأمرفيوشرحته،موضع

)4(.التراجمقسممنحبانابنترجمةوفي

.(4/914)"يهاموالاالوهمبيان"وانظر.(174)3/(1)

.(178)8/"الكمالتهذيب"في2()

)3(/7(24.)6

2(.00)رقم(4)
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كانواخيبريومالمسلمينفرسانأنفيهفانآخر،وهملحديثاوفي

فيلحديثاأخرجوإنداودوأبو.مائتينكانواأنهملمعروفو،ثلاثمائة

إنما،وهم"هذا:بقوله-")2(الراية"نصبفيكما-تعقبهفقد)1(""سننه

سهما".صاحبهعطىوسهمينالفرسفأعطى،فارسمائتيكانوا

عن326()3(ص6)ج""المستدركفيالحاكممنهمجماعةوأخرج

".سهمينسهمينخبيريومفرسلمالسيقسم!يراللهرسول"ان:عباسابن

بنيحيىعنالاحمر،خالدأبيعن")4(شيبةأبيابن"مصنفوفي

لمائتيخيبريومأسهم!يرالنبيأنكيسانبنصالحعن،الانصاريسعيد

منوصالح،عليهممتفقثقاتكلهموهؤلاء.سهمينمنهملكل:فرس

التابعين.أفاضل

:إسحاقابنعن""السيرةبسند326(ص6)ج"البيهقي"سننوفي

بناللهعبدوحدثني،أهلهمنأدركهعمنمسلمةبنلمحمدابن"حدثني

مائةوثمانألفعلىخيبرأموالعلىالمقاسمكانتقالا:حزمبنبكرأبي

سهمانللفرسفكانفرس،مالسي)5(لخيلومائةوأربحألفالرجال:سهم

".سهموللراجل،سهمولصاحبه

مئةثلاث:قال،مجمعحديثفيالوهمارى:عقبهداودابوقال)2736(.رقم(1)

.فارسمئتيوكانوا،فارس

()2/3(614).

326(.)6/"البيهقيو"سنن138()2/فيبل)3(

)4(/12(.)793

البيهقي.""سعنوفيالمطبوعفيكذا)5(
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وفي،مائةربعوألفأنهملجيشاعددفيثبتهاوالرواياتوأكثر

عددبأنذلكبينالعلمأهلوجمع."مائةوخمسألف":الرواياتبعض

لاممنمائةنحوومعهم،مائةربعوألفاكانواللسهمالمستحقينالمقاتلة

.والصبيانوالنساءالعبيدمنسهمايستحق

للفرسوجعلفرس،مائة"شهدها:قال(1يسار)بنبشيرعنوجاء

فكانتالخيلمجموعفاماالانصار،خيلعلىمحمولوهذا."سهمين

مائتين.

نافع،عن،العمريعاصمبنحفصبنعمربناللهعبدحديث:الثاني

وللراجل،سهمينللفارسيسهمكان!اللهرسول"أنعمر:ابنعن

بالشكالعمريعنالقعنبي"ورواه:قالثم)2(،الدارقطنيأخرجه.سهما"

96[]2/نا،الوراقعليبنمحمدثنابكر،أبوثنا.لفرسوالفارسفي

عنه".القعنبي

:البخاريقالحتىالخطأ،كثيرذلكمعوهو،العمريشكفقد

ليسوانه،وصدقهفلصلاحهعليهاثنىومنشيئا".عنهأرويلا"ذاهب

بالساقط.

بنحفصبنعمربناللهعبيدعنبعضهمروايةفيوقعما:الثالث

حديثه.علىالكلامفيذلكوسياتي.عاصم

.(411)2/""الطبقاتفيسعدابنأخرجه(1)

.(601/)4السعن""في)2(
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أبيعن،شعبةعن"غندر،")1(:المصنف"فيشيبةأبيابنقال:الرابع

مكتوباوجدته:شعبةقال.سهمانللفارس:قالعليعن،هانئعن،إسحاق

)بياض(".عند

أبيعن،أبيهعن،شهاببنحبيبثنامعاذ،"ذلك)2(:قبلوقال

سهما".وللراجل،سهمينللفارسأسهمأنهموسى

روىوقد.مشككةعبارة.".."وجدته:شعبةفقولعلي،عنالاثرأما

بن)الاسودشاذان"عن-327(ص6)ج"البيهقي"سننفي-كماالشافعي

فأسهم،عثمانبنسعيدمعغزوب:قالإسحاقأبيعنزهير،عنعامر(،

هانئبنهانئحدثنيوكذلك:إسحاقأبوقالسهما.ولي،سهمينلفرسي

عمر".عنمضرببنحارثةحدثنيوكذلك،عليعن

أبيعن،واسرائيلسفيانثنا،"وكيع)3(:"شيبةأبيابن"مصنفوفي

ومعي،هانئبنهانئومعي،عثمانبنسعيدمعغزوةشهدنا:قالإسحاق

لهانئوأسهم،أسهمخمسةولفرسيليفأسهم؛فرسانهانئومع،فرسان

".أسهمخمسةولفرسيه

أسهمأربعةللفرسينأسهمذالانهزهير،لروايةمخالفغيروهذا

شكبلاوهذاسهما.ولصاحبه،سهمينللفرسأسهمفقدسهماولصاحبها

إسحاقبوإلاعنهيرولمهانئبنفهانئهذا،ومع.شعبةذكرهمماأثبت

)1(.)12/104(

"المصعف")12/004(.)2(

)3(.)12/504(
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ومن.بأس"به"ليس:النسائيوقال".مجهول":المدينىابنقال.وحده

منالثامنالامرفيشرحتهكما،المجاهيلبعضتوثيقالنسائيعادة

القواعد.قسممنالسادسةالقاعدة

معناهبانبعضهمتاولهوقدجيد.فسندهموسىبيأعنالاثرواما

منثابتسهملهيكونأنفيينالاوذلكفرس،ذوهوحيثمنللفارس

جريرابنأن(1)التركمانيابنذكروقد.تعسفهذاوفي.رجلهوحيث

موسىلابيرأيهذافكأن)تستر(.واقعةفيكانهذاأن""تهذيبهفيذكر

عنجاءوقد.فيهالخيلغناءيضعفحصنقتالالوقعةكانتإذافيما

وألحصوناقتالفيالخيلسهامينقصونكانواأنهمالتابعينمنجماعة

إنكاروذكر،وغيرهشيبةأبيابنذلك07[]2/ذكرشيئا.لهايسهمونلا

النبيبأنواحتجاجهلهمكحولوإنكارذلك)2(،العزيزعبدبنعمر

ولصاحبهسهمينللفرسخيبرغنائمفيأسهموسلموالهعليهاللهصلى

مغانمبأنهذاعناعتذرموسىأباولعلحصنا.كانتخيبرأنمعسهماً،

ابنولعلحصنا.الحديبيةتكنولمالحديبيةأصحابعلىقسمتخيبر

ذلك)3(.لهتيسرمنفليراجعه،""التهذيبفيالمعنىهذاذكرقدجرير

.الخطاببنعمربنعاصمبنحفصبنعمربناللهعبيدحديث

عنجاءبل،يحمىلابمااللهعبدخيهمنأثبتجليلثقةهذااللهعبيد

رضا.عليتحقيق(101)6الاثار"تهـذيب"فيوالاثر326(.)6/"النقيلجوهر"ا(1)

3(.21/99)لالمصنفا"2()

هذهفيطويلةمناقشةالحنفيةناقشولكنه،المعنىهذالىإتطرقنجدهفلمراجعناه)3(

إليها.المشارالطبعةمن(425-538)صانظر،المسالة
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أثبتاللهعبيدأنصالحبنحمدوأحمدوالامامالقطانسعمدبنيحيى

عنهروىممنجماعةعلىوقعتوقد.وغيرهمالكوفيهم،نافعأصحاب

لحديث.اهذا

والزهدوالفقهوالاتقانلحفظافيالمثلبهالمضروبالامام:الأول

فيأحمدالامامقال.الثوريسعيدبنسفياناللهعبدأبووالسنةوالعبادة

بناللهعبيدعن،سفيانأنا،الرزاقعبد"ثنا()1(:152ص2)ج"المسند"

وللرجلسهمينللفرسجعل!ي!النبيأنعمرابنعن،نافععنعمر،

بناللهعبدطريقمن()2(467)ص""السننفيالدارقطنيورواه.سهما"

للرجلأسهمع!يطاللهرسول"أن-)3(بسنده-سفيانعنالعدنيالوليد

فيالبيهقيورواه."سهمانولفرسهسهمللرجل:أسهمثلاثةولفرسه

"أن-بسنده-سفيانعنحذيفةبيأطريقمن32(5ص6)ج""السنن

".سهمانوللفرسسهمللرجل:أسهمثلاثةللرجلاسهم!ي!اللهرسول

أحمدالامامعنهرواه.الواسطيبشيربنهشيمالمقدملحافظا:الثاني

ولفظه:عمر"ابن"مسندفيحديثأولوهو2()4(ص2أج"المسند"في

سهما".وللرجلسهمينللفرسخيبريومجعلغ!م!واللهرسول"أن

فيأحمدالامامعنهرواهالضرير.خازمبنمحمدمعاويةأبو:الثالث

55(.)18برقملمتنوالسعدبهذاوهو4963(.)رقم(1)

)2((/4201).

]المولف[.".اللهعبيد"عن:لصواب1و"،اللهعبد"عنالنسخةفيوقع)3(

4(.4)48رقم4()
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ولفرسهللرجلاسهم!ي!اللهرسول"ان:ولفطه(21()ص2)جالمسند""

".لفرسهوسهمين،لهسهما:أسهمثلاثة

بيأعنرواهوقدحمد.اعن)2(""السننفيداودابوورواه71[]2/

)3(،ماجهابنعندالشواربأبيبنمحمدبنعليأيضامعاوية

بنوسعدان467()4(،)صالدارقطنيعندالزعفرانيمحمدبنوالحسن

32(.5ص6)جالبيهقيعندنصر

""الامبهامش5(")"مسندهفيكماالشافعيعندالأزرقإسحاق:الرابع

وللفارس،بسهمينللفرسضرب!ي!اللهرسولان..."2(05ص6)ج

".بسهم

بنيحيىعن")6("صحيحهفيمسلمرواهاخضر.بنسليم:الخامس

سهمين،للفرسالنفلقيقسمغ!ي!اللهرسولان"...:عنهكاملبيويحيى

عنرواهوقد.""للراجل:الصحيحرواةبعضعندوقعسهما".وللرجل

)4448(و)9994(.رقم)1(

)2733(.رقم)2(

محمد"بنعلي"انوالصواب.([الشوارببيا"بن:الشيخقالكذا285(.4)رقم)3(

الطنافسي.هو

(4)(4/201).

الاوزاعي""سيروفي.السنديترتيب(421و)2/،العلميةالكتبدار.ط323()ص(5)

عنواخبرنا":قالبل،الازرقإسحاقشيخهيذكرلم(831)9/داالام"كتابمن

عمر...".بناللهعبيد

)1762(.رقم)6(
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وعفان62()1(،ص2احمد("جمسند)"مهديبنالرحمنعبدايضا:سليم

عندمسعدةبنوحميدعبدةبنواحمد72()2(،صى2احمد"ج)"مسند

"."للرجلجميعا:روايتهموفي)3(.الترمذي

فيالبخاريعندإسماعيلبنعبيدعنهرواه.أسامةابو:السادس

للفرسجعل!الهاللهرسولان..".لجهاد:اكتابفي")4("صحيحه

بنعثمانبنمحمد:اسامةأبيعنرواهوكذلكسهما".ولصاحبه،سهمين

6)جالبيهقيعندالازهروأبو()5(،674)صالدارقطنيعندكرامة

اسامةأبيعن)6(""المصنففيشيبةابيابنورواه32(.4ص

وسيأتي.نمير،بناللهوعبد

2)ج"المسند"فيأحمدالإمامعنهرواهنمير.بناللهعبد:السابع

سهما".وللرجلسهمينللفردسقسمغ!ي!اللهرسولىان."..()7(:431ص

فيمسلمورواهأحمد.طريقمن()8(674)صالدارقطنيرواهوكذلك

متنعلىواحال،ابيهعننميربناللهعبدبنمحمدعن")9("الصحيح

)5286(.رقم)1(

)5412(.رقم)2(

)1554(.رقم)3(

)2863(.رقم)4(

)5(.)4/201(

)6(.)12/793(

)7962(.رقم)7(

)8(.)4/201(

)1762(.رقم)9(
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أيضا()1الدارقطنيورواه(".النفلفييذكر:ولم،"مثله:قالأخضربنسليم

نمير.بناللهعبدعنالحكمبنبشربنالرحمنعبدطريقمن

:قالمن؟لهيقسمكمالفارسفي"باب(")2(شيبةأبيابنوفي"مصنف

عمر...:بناللهعبيدثناقالا:نميربناللهوعبدأسامةأبوحدثنا:أسهمثلاثة

فيحجرابنوذكرهسهما(".وللرجلسهمينللفرسجعل!اللهرسولأن

فيرواهعاصمبيأابنأنوذكر"،شيبةأبيابن"مصنفعن)3(""الفتح

كذلك.شيبةأبيابنعنلهالجهاد")4("كتاب

نا،النيسابوري72[]2/بكربو"حدثنا946()5(:)صالدارقطنيوقال

بنوأسامةأبونا،شيبةأبيبنبكرأبونا(،)الرماديمنصوربنأحمد

فالسهما.وللراجل،سهمينللفارسجعل!اللهرسولأن...نمير

بيأابنمنوهمعنديهذا:النيسابوريلناقالنمير.ابنيقولكذا:الرمادي

5روووغيرهمابشربنالرحمنوعبدحنبلبنأحمدلانلرمادي،أوشيبة

عنوغيرهكرامةابنورواه،عنهماذكرهتقدموقدهذا،خلافنميرابنعن

(".تقدموقدأيضاهذاخلافأسامةبيأ

(":شيبةأبيابن"مصنفعنتقدمفقد،الرماديمنالوهم:أقول

ابنرواهوكذلك("،"المصنفعنحجرابننقلهوكذلك(".للرجل،"للفرس

)1(.)4/201(

)2(.)12/793(

)3(/6(.)68

منه.المطبوعالقسمفييوجدلا)4(

)5(/4(601).
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بهذاصدرشيبةأبيابنأنذلكويؤكدمر.كماشيبةأبيابنعنعاصمأبي

ذكرثممر،كما"أسهمثلاثةقالمن":عنوانهفيقالالذيالبابالحديث

ثريو،مجمعحديثفيهفذكر،"سهمانللفارسقال"من:عنوانهآخربابا

لفطأوالرماديزعمكمانميرابنلفظأنعندهكانفلو.موسىبيوعلي

الثاني.البابفيلحديثالوضع"للراجل،"للفارسكليهما:أوأسامةأبي

علىالكلامفيإليهالاشارةتقدمتالذيالتاويلتأوللعله:قيلفإن

موسى.ابياثر

أمور:ذلككأ3يمنع:قلت

التأويل.ذلكبعد؟الاول

لحديث.ابهذا("أسهمثلاثة:قال"منبابتصديره:نيالثا

فييدرجهماولم،موسىوأبيعليأثرايحتملهالتأويلذاكأن:الثالث

".سهمانللفارس:قال"منبابفيجعلهمابل،البابهذا

"وفي)1(:"النقيلجوهر"افيالتركمانيابنقالفقد:قيلفإن

للفارسجعلالسلامعليهأنهعمرابنعنرويوقد:لحقالعبد""الاحكام

الزيلعيونقل."وغيرهشيبةأبيابنبكرأبوذكرهسهما.وللراجلسهمين

،"للفارس:وفيه،شيبةابيابنحديث(174ص3)ج"الراية"نصبفي

فيالدارقطنيرواهشيبةأبيابنطريق"ومن:قالثم،"للراجل

."...النيسابوريبكرأبوقال:وقال،""سننه

بنماو.الرماديروايةعلىاعتمدلاأراهفلا،الحقعبدأما:أقول

نفسه،"شيبةأبيابن"مصنفعنكثيراينقلفإنه؛عليهفالمعتبة،التركماني

82(.81-)3/"الوسطى"الأحكامنظرو32(.5)6/(1)
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عنه،النقلعنهناأعرض73[]2/بالهفماعلي،أثرأسطربعدعنهنقلبل

اعتمدإلاأراهفلا،الزيلعيماو"!الحقعبد"أحكاممنبعيدمنوتناوله

راجعيكونلاأنفاما،الرماديعنالنيسابوريعنالدارقطنيروايةعلى

علىالخطأحمليكوننوإما،الرماديرواهلماموافقتهلظنه(""المصنف

واما-،الأبوابلتراجميتنبهولم(""المصنفمنعليهاوقفالتيالنسخة

كماخطا""المصئففينسختهفيوقعيكونان-الاحتمالاتأبعدوهو

.المستعانوالله.الرماديقاله

"غزوةفي()1""صحيحهفيالبخاريعند،قدامةبنزائدة:الثامن

عن،سابقبنمحمدعن،إسحاقبنالحسنعنالبخاريرواه.خيبر"

سهما.وللراجلسهمينللفرسخيبريوم!م!الهاللهرسول"قسم:...زائدة

لهيكنلمفإن،أسهمثلاثةفلهفرس!الرجلمعكانإذا:فقالنافعفسره

سهم".فلهفرس

نسخفيوقعلكن،""للرجلالمتنفيالصوابأنيدلالتفسيروهذا

بالمشهور.ليسالبخاريشيخلكن،متقنوزائدة.رأيتكما(""الصحيح

"مقدمةمنالتاسعالفصلمنترجمتهفيحجرابنقال،سابقبنومحمد

شيبة:بنيعقوبوقال.حنبلبنأحمدوقواه،العجلي"وثقه)2(:"الفتح

ابنوقال.بهبأسلا:النسائيوقال.بالضبطيوصفممنوليس،ثقةكان

حديثسوىالبخاريفيلهليس:قلت.ضعيف:معمنابنعنخيثمةأبي

".موسىبناللهعبيدعليهتابعهوقد..."الوصايا"فيحدو

)4228(.رقم)1(

.(943)ص"الساري"هدى)2(

911



هذافيالوهمأنرأىأنهالبخاريوعذر.الحديثهذاوفاته،قالكذا

سهمان"بابفييذكرهفلمذلكومع0التفسيريجبرهيسيرلحديثا

خيبر"."غزوةفيذكرهوإنما،"الخيل

"فتحفيكما،شقيقبنالحسنبنعليعنهرواه.المباركابن:التاسع

ولفظها:،الاتيةالمباركابنعننعيمعنالرماديروايةذكر(.1")الباري

"وقد:قالثم،سهما"وللراجلسهمينللفارساسهمأنه!شؤالنبيعن."..

بلفظ:المباركابنعن-نعيممنثبتهو-شقتقبنلحسنابنعليرواه

وقد،والفرسالفارسبلفظاعتنىإنمالانه،بقيتهيذكرولم."للفرسأسهم

ابيبنبكرأبيعنالرماديمنصوربنأحمدرواهفيما"...:ذلكقبلقال

."...الدارقطنيقال.سهمينللفارسأسهم:بلفظ...شيبة

نا،النيسابوريبكرأبو"حدثنا()2(946)صالدارقطنيرواهمافأما

74[]2/عن...المباركابنناحماد،بننعيمنا(،)الرماديمنصوربنأحمد

لفظكذااحمد:قالسهما.وللراجلسهمينللفارساسهمأنهلمج!النبي

منالوهمولعل:النيسابوريقال.يخالفونهوالناس،المباركابنعننعيم

".الناسأثبتمنالمباركابنلان،نعيم

منترجمتهفيكماجذا،شديدفيهالحنفيةوكلام،الوهمكثيرنعيم:أقول

علىوهمكما،الرماديمنالوهميكونأنأخشىولكني)3(.التراجمقسم

وثقوه.أنهممعالحديثهذافيبلئتهمادريولا.شيبةأبيبنبكرأبي

1()/6(.)68

)2(.)4/601(

)258(.)3(رقم
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فقال،بإسنادهاللهعبيدعنالمباركابن"رواه(:)1التركمانيابنوقال

"التمهيد"(".صاحبذكرهسهما.وللراجلسهمينللفارس:فيه

صاحبأنيذكرلمإذالتركمانى،ابنعلىأخرىمعتبةوهذه:أقول

.المستعانوالله)2(!نعيمعنالرماديطريقمنرواهإنما"التمهيد"

بكرأبو"حدثنا()3(:468)صالدارقطنيقال.سلمةبنحمادالعاشر:

موسىبنمحمدبنالنضرنا،السلمييوسفبنحمدنا،النيسابوري

سهماللفارسأسهمع!ي!اللهرسولأن...سلمةبنحمادنا،اليمامي

للفارس:فقالحماد،عنالمنهالبنحجاجخالفه.سهمينوللفرس

سهما".وللراجلسهمين

وكلاموحميد.ثابتعنيرويهفيماثبتوهإنماالخطا،كثيرحماد:أقول

روايتيهلىوو)4(،التراجمقسممنجمتهترفيتراهكماشديد،فيهالحنفية

الأثبات.الثقاتفيهوافقمابالصحة

سهماً.ولصاحبهسهمينللفرسأنعلىيدلمماالبابوفي

"ثنا)5(:""الاوسطفيالطبرانيعن(164ص3)ج"الراية"نصبفي

عن،معاويةأبيعن،يونسبنهشامثنا،الحضرمياللهعبدبنمحمد

يوملهأسهمع!ي!النبيأنعمرعنعمر،ابنعن،نافععنعمر،بناللهعبيد

236(.4/2)التمهيد""نظرو32(.5)6/"النقيلجوهر"ا(1)

.ـبإسنادهالبرعبدابنيروهلم)2(

)3(4(/401).

)85(.رقم)4(

تصحيف."،حنينيوم":وفيه(55)58رقم(5)
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الناس"ورواه:نيالطبراقال."لفرسهوسهمين،لهسهما:أسهمثلاثةخيبر

بهتفردوهذا!يو.النبيعنعمر،ابنعن،نافععنعمر،بنعبيداللهعن

"همعاويةأبيعنيونسبنهشام

وقالوا:.عمر""عنيقولوا:فلم،معاويةأبيعنجماعةهرووقد:أقول

معاوية:أبيعنأحمدعن)1(داود"أبي"سننفيوقعنعم."للرجل"أسهم

نايبعدولا،ثقةوهشام،هشامروايةمنيشدكانهوهذا."لرجل"اسهم

أعرضوالناسولكن،الوجهينمننافععناللهعبيدعندالحديثيكون

لعمومه.بالاخروعنوابعمر،لخصوصههذاعن

)2(،النسائيعندالجمحيالرحمنعبدبنسعيدوروى75[]2/

،عروةبنهشام"عن471()3()صالدارقطنيعندالمورعبنومحاضر

ضرب:يقولكانأنهجدهعنالزبير،بناللهعبدبنعبادبنيحيىعن

وسهماللزبير،سهما:أسهمأربعةالعوامبنللزبيرخيبرعام!ك!يماللهرسول

سعيد."للفرسوسهمينالزبير،أمالمطلبعبدبنتلصفيةالقربىلذي

"بابفيالنسائيواقتصر.مقالمنهماكلوقي،مسلمرجالمنومحاضر

صحيحبأنهيشعروذاكبشيء،يتعقبهولم،الحديثهذاعلى"الخيلسهمان

.الخلافيضرهلاعنده

بشربنومحمد)4(،شيبةأبيابنعنديونسبنعيسىرواهوقد

)2733(.رقم(1)

)2(.)6/228(

)3(.)4/111(

"المصعف")12/004(.في)4(
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فيكماالشافعيعندعيينةوابن(،()4711)صالدارقطنيعندالعبدي

يحيىعنهشامعنثلاثتهم25(0ص6)ج""الامبهامش")2("مسنده

بأربعةالمغنمفييضربكانالعوامبنالزبير"أن:عيينةابنولفطمرسلا.

".القربىذويفيوسهم،لفرسهوسهمين،لهسهم:أسهم

عروةبنهشامعنعياشبنإسماعيلعن()3(471)صالدارقطنيوعند

"أعطاني:قالالزبيرعنالزبير،بناللهعبدعن،أبيهعنإحداهما:روايتان

بناللهعبدبنعبادعن:والاخرى...."أسهماربعةبدريومجم!اللهرسول

الشاميين.غيرمنيرويهفيمايخلطواسماعيل.بمعناه".الزبير.عنالزبير

ثنا،اللهعبدثنا،عتاب"ثنا()4(:166ص1)جأحمد""مسندوفي

الزبيرأعطى!ك!يمالنبيأنأبيهعنالزبير،بنالمنذرعنمحمد،بنفليح

وليسالزبير"،"مسندفيأحمدذكره".سهمينوفرسهسهماً،وأمهسهماً،

زيادابنهووعتاب.المراسيلإخراج"المسند"فيأحمدعادةمن

.المباركابنهواللهوعبدأحد.يغمزهولم،وغيرهحاتمأبووثقه،المروزي

والمنذر،محمدبين"بن"إلى[]"عن"كلمةبعضهمعلىتصحفتولمحد

فليحترجمةفيكما،ذلكعلىتبعهومن)5(""تاريخهفيالبخاريفجرى

ابنعنكذلكرواهمنالبخارييذكرولم")6(.المنفعة"تعجيلفي

(1)(/4111).

العلمية.الكتبدار.ط32(3234،)ص2()

)3((/4011).

.(241)5رقم(4)

.(11)9/"الثقاتو"85()7/"والتعديللجرحا"وانظر.(133)7/"الكبير"5()

335(.)ص()6
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لكنمشهور،فغيرفليحاماحمد.أرواية-اللهشاءإن-فالصواب.المبارك

تقويه.عنهالمباركابنرواية

4)ج"المسند"فياحمدعندعمرةابيحديثمنالبابوفي

وابن()3(،684)صوالدارقطني)2(،""السننفيداودبيوا(،1()138ص

)5(،عباسابنحديثومن)4(.""الاصابةمنعمرةابيترجمةفيكمامنده

.(01)هريرةبيواوجابر)9(،)8(،كبشةبيوارهم)7(،بيوالمقداد)6(،وا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

.مقالوفيه،لمسعودياإسنادهفيو.()91723رقم

2734(.)رقم

(4/401).

223(./1)5مندلابن"الصحابة"معرفةنظر1و(.047/)12

65(،)43""الاوسطفيوالطبراني2(،)528""مسندهفييعلىابواخرجه

4(.41)3/"الرايةنصب"فيكما5"إمسندفيراهويهبنواسحاق

إسنادهوفي(.4201/)"سننه"فيوالدارقطني2(،1)518""مسعدفيالبزاراخرجه

لين.فيه،يعقوببنموسى

وفي(.101)4/والدارقطني(1/186)9الكبير""معجمهفينيالطبرااخرجه

الأئمة.بعضضغفه،الربيعبنقيسإسناده

إسنادهوفي(.4/101)لدارقطني1و34(22/)2"الكبير"فينيالطبرااخرجه

الثقاتفيحبانابنوذكره،بالقويليس:النسائيقال،القيسيحمرانبنمحمد

منواحل!غيرفيهتكلمالسكسكي،بسربناللهعبدايضاإسنادهوفي.يخطئ:وقال

الائمة.

أبيه،عنسنانبنيزيدبنمحمدإسنادهوفي(،4501/)الدارقطنياخرجه

.متروك،الواقديفيهآخرطريقمن(4/111)واخرجه.ضعيفهماوكلا

.الواقديإلىضادهفيو.(4/111)الدارقطنيخرجها(
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ولصاحبهسهمينللفرسأنعلىمنفقةكفها،وغيرهالدارقطنيعندتراها

سهماً.

بنوخالدمجاهد،عنمراسيل")1(شيبةأبيابن"مصنفوفي76[]2/

،كيسانبنصالحكمرسلبعضها،تقدموقد.وغيرهم،ومكحول،معدان

يسار.بنبشيرومرسل

بنأسغثعن،سليمانبنالرحيمعبد"ثنا")2(:"المصنفوفي

قسمواالغنائمفأصابواغزواإذاكانواقالا:سيرينوابنالحسنعنسوار،

لهإ3(،وسهماً،لفرسهسهمين:أسهمثلاثةتقسمحينالغنيمةمنللفارس

".للراجلوسهما

ثنا:كهيلبنسلمةعن،سفيانعنعون،بنجعفر"حدثناإ4(:وفيه

وللرجل،سهمانللفرسقالوا:أنهم!يئمحمدأصحابعنأصحابنا

".سهم

لما:فال()الشعبيعامرعنمجالدثنا:قالمحاضر"حدثنا(:إهوفيه

،مثقالألفالفثلاثينالمسلمونأصابجلولاءوقاصأبيبنسعدفتح

".مثقالألفوللراجل،الافثلاثةللفارسفقسم

.(بعدهاوما21/893)(1)

(2)(21/99)3.

"."المصنفمنوالتصويبخطا،وهو"لفرسهوسهماًله"سهمين:المطبوعفي)3(

(4)(21/،793.)893

)5((21/004).
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:قال)2(الحسنعن،هشامعن،سفيانثنا:قالوكيع"حدثنا)1(:وفيه

اسهم:خمسةلهاسهمفرسانالرجلمعكانفإن،فرسينمنلاكثريسهملا

".لهوسهملفرسيهاربعة

ثنامنصور)3(:بنسعيد"قال4(:91ص3)ج("الراية"نصبوفي

بنعمرأنالزهريعن،الزبيديالوليدبنمحمدثنا،فضالةبنفرح

سهمين،للفرسأسهمأنلجراحابنعبيدةبيلىإكتبالخطاب

فوقكانوما،أسهمخمسةفذلكسهما.ولصاحبها،أسهمأربعةوللفرسين

".جنائبفهوالفرسين

أنسا(رأى)وقدلحذاءاخالدعن4(()047)ص"الدارقطني"سننوفي

".سهموللراجل،ثلاثةللفارس:!شي!قالالنبيعنفيهيختلف"لا:قال

عنجرير)5(لابنالفقهاء(""اختلافكتابعن87()صالاستاذوذكر

سهما".وللرجل،سهمينللفرسأنأسمعأزللمني"إ:قالمالك

!!!

)1(.)12/504(

لحسناوهو"."المصنفمنوالتصويب،تصحيف،لحسين"ا:المطبوعفي)2(

.البصري

.()2776""سننهفي)3(

(4)(4/701).

.الكتابمنالعلميةالكتبدارطبعةفياجدهلم)5(
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عشرةالثانيةالمسألة77[21/

؟قصاصلمثقلباالقاتلعلىأما

أبو"كان:قاللحربياإبراهيمعن332(/)13بغداد""تاريخفي

علاملهيكنولم،يقيسفكانالفقهفيووقع،فتركهالنحو...طلبحنيفة

خطأهذا:فقالبحجر؟رجلاشجرجل:لهفقال،بمكةرجلفسالهبالنحو،

شيء".عليهيكنلمقبيسبابايرميهحتىأنهلوشيء،عليهليس

فيمبسوطةبالمثقلالقتلحكمفيحنيفةأبيوأدلة"23(:)صالاستاذقال

ماجه،بن1وداود،بيو،النسائيعندواثارأحاديثصحتوقد...لمذهباكتب

هذاظاهرهايؤيدوغيرهم،شيبةبيأوابن،راهويهوابنحمد،وأ،حبانوابن

.("سيأتيكماالرضخحديثحنيفةأبوأعلوقد.المذهب

بناللهعبدحديثمنها:)1(:قوله"...أحاديثصحتوقد":قولهعلىوعلق

منمائةوالعصابالسوطكانماالعمد،شبهالخطاديةإنالا"!:النبيعنعمرو

ومنها:.صحيحبسندحبانوابنماجهوابنوالنسائيداودأبوأخرجه."الابل

".مغلظةالديةفيهوالعصاالحجرقتيلالعمدشبه"ع!يو:النبيعنعباسابنحديث

منعودوهو-بمسطحالقاتلةديةفيعباسابنحديثومنها:.راهويهابنأخرجه

".الاحاديثمنذلكغيرلىإ.الرزاقعبدأخرجه-الخباءأعواد

عنهاأعرضخرعزاللهكتابمناياتالفضبةهذهفي:أر

الاستاذ!

بعد.فيماالاحاديثعلىالكلاموسياتي"."بقولهولعله،المطبوعفيكدا(1)
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لاخطاومن!مؤمانايقتلأنلمؤمنماكان>و:لىتعاقوله:الأولىالاية

قوله:لى!<إلى+أقلا-فسلمةوديةمومنؤفتخريرر!ؤخطامؤمناقنل

.[39-29]العساء:لايةا<جهنصوهفجزامو!ائتعمدايفتلومن>

وقوعهنو،قصدههووتعمدهالقتلعمدأنالعربيةفيالمعلوممن

خطابانهيوصفقتل!ناككانإذاانهريبولاقصد.بلايقعأنهوخطأ

القتل،يقصدولامثلاكالضربالقتلسببيتعفدأنهوفانمابالعمدشبيه

شبيهولكنهيقصد،لملانهخطاالقتلفهذاقتل،بلاالايلاميقصدوإنما

وأطفللىإعمدمنأنعاقليشكولامتعمد.سببهأنجهةمنبالعمد

رأسهبهافضرببأخرىوجاء،صخرةعلىرأسهفوضعضعيف78[]2/

طرفهجذبثم،بشجرةطرفهشدثم،عنقهفيحبلاوضعاوفضخه؛حتى

مدةفيهوحبسهكثير،ماءفيغمسهأومات؛حتىبطيئاشديداجذباالاخر

وعتقهرأسهشديداضربابهافضربه،هراوةخذأو؛ماتحتىطويلة

هذهفيالقتلأنزعممنوأنعمدا.قتلهفقدمات=حتىوظهرهوصدره

لغةعنخرجفقدالعمد،شبهخطأهووإنماعمداليسمعناهافيوماالصور

.العرب

لبقرة:]الاية<المئلىفىالقصاص!ئبعلئكم:لىدعاقوله:الثانيةالآية

.]178

والقصاص،فيهيتألىقتيلكلفيالقصاصوجوبعلىالآيةنصت

فيدخللهايعقلالتيالمعانيفيالمماثلةوالمقصود:،المماثلةعلىيدل

خطأالقتيلولاحق،بغيريكونقاتلهقتللانبحقالقتيلتتناولفلا،الحكم

لحالاشواهددلتالذيالقتيلولاعمدا،يكونإنماقاتلهقتللانمحضا
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عصاأوبسوطيسيرةضرباتكالمضروبقتلهلاإيلامهقصدإنماأنهعلى

الصورفيالقتلىالايةوتتناولمقصودا.يكونقاتلهقتللان؛خفيفة

لانهحق؛بغيركانإذاونحوهامعهوماالرأسفضخوهيسابقا،المتقدمة

بدونذلكمثليقتضيالقاتلوقتل،القتلفيهاوقصدالقتلسببفيهاقصد

الصورتلكفيالقصاصوجوبعلىتنصفالاية،قصاصفهوزيادة

حتما.ونحوها

لويى-سلطعاحغلنافقذظلوما>ومهنل:وجلعزقوله:الثالثةالاية

33[.:الإسراء1!منصورانإنهبمالقتلأفئيمئرففلا

،القصاصتعدي:قلأوبيانها،تقدمالتيالمماثلةتعديهووالاسراف

الكلاموبقيةإسرافاهإلاقاتلهقتليكونولامظلوما،يقتلفلمبحققتلفمن

وماالرأسفضخمنهاالتيالصورتلكفيالقاتلوقتل.السابقةالايةفيكما

اللهجعلفقدفيه،إسراففلا،المعتبرةالمماثلةيتعد!لامعناهافيومامعه

.القصاصشرعوذلك،عليهسلطاناليللولىتعا

لبابلاالأؤليحيوةالهنصاصفيولكنم>:سبحانهقوله:الرابعةالاية

.[917:البقرةأ<تحقونلعف!م

،الناسيتقهلمقصاصبالمثقلالقتلفييكنلمإذاأنهريبولا

شرعمنالمقصودفيفوتوانتقاما،ناعدو97[]2/بالمثقلالقتلفيتحرون

.القصاص

به-<عوقتهممابمثلعاقبت!فعاقبوا>وله:لىتعاقولهلخامسةاالاية

.[126:]النحل
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بغىثمبه-عوتجهمابمثل>ومقعاقب:سبحانهقوله:السادسةلايةا

6[.0:لحج]ا<أدلهلنصرنهعلثه

اعتديمابمثلفاعتدوأعليهعلئكغاعدي>فمن:لىتعاقوله:السابعةالاية

.[491:البقرة]<الدهواتقواعلثكغح

]الشورى:<مثهاستئهسلئهوجزؤأ>:لىوتعاتباركقوله:الثامنةالاية

.]04

شبهلخطأاديةإن"الافحديثالاستاذ،ذكرهاالتيالأحاديثوأما

وقيلمرسلا)1(،ربيعةبنالقاسمعنفقيل.إسنادهفيمختلفالعمد..."

اوسبرعقبةعنعنهوقبرمرفوعا)2(،عمروبراللهعبدعنعنه

ذلك)5(.غيروقيل)4(،الصحابةمنرجلعنعقبةعنعنهولمحيل،مرسلا )3("

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(14،24-04)8/النسائيكذلكاخرجه

والدارقطني2(6)27ماجهوابن(04)8/والنسائي6(6،255)533حمدااخرجه

4(.4)8/""الكبرىفيوالبيهقي(401)3/

.(14)8/النسائياخرجه

234(1.39)5388واحمد(172)3/""المصنففيالرزاقعبداخرجه

(185.186)3/الاثار"معاني"فيوالطحاوي42(و14)8/والنسائي

.(54)8/والبيهقي(401،501-301)3/لدارقطاني1و

مرفوغا:عمروبناللهعبدعناوسبنعقبةعنربيعةبنالقاسمطريقمناخرجه

"صحيحه"فيحبانبنو)2627(ماجهوابن(14)8/والنسائي(54)47داودابو

عنجدعانبنزيدبنعليطريقمنخرجهو4(.5)8/والبيهقي6(110)

في=الرزاقعبدمرفوغا:الخطاببنعمربناللهعبدعنربيعةبنالقاسم

031



قدوالاضطرابالاختلافوذلك.الوجوهأكثرتلك()1النسائيساقوقد

مامعناهيرىلاالمحدثينمنقواهومنمنكرا.المتنيكنلمإذافيهيتسامح

ذلكانراىولو.الصحيحةوالسنةالكتابيخالفمماالحنفيةيزعمه

)2(.والاضطرابالاختلافوبذاكبذلكفرده،لانكرهمعناه

عادتهمنمنوثقهوانمامشهور،غيربهالمتفردأوسبنفعقبةذلكمع

.ينكرهماحديثهمفييرلمإذا،مقلينكانواوان،المجاهيلتوثيق08[]2/

القواعد.قسممنالسادسةالقاعدةمنالثامنالامرفيذلكشرحتوقد

)1(

)2(

(824/)ئيلنساوا(9454)اوددبووأ(8354)حمدوأ(21271)"لمصنفا"

.(44)8/والبيهقي(501)3/والدارقطني2()628ماجهوابن

/8(04-24).

ذكرهالذيوالاضطراب،الكوثريقالكماالسندصحيحلحديثابل:قلت

ذكرتفقد،الحديثصحةفييؤثرلاالذيبالاضطرمنهواللهرحمهالمصنف

ماعلىبينهاقابلتثم،فيهالاضطرابوجوهاشهر22()95رقمالارواء""في

وعددالقوةفيمتماثلةغيرأنهاليفتبين،والتعديللجرحواالمصطلحعلميقتضيه

أوسبنعقبةعنربيعةبنالقاسمعنرواهمنروايةأرجحهاوأن،وجهكلرواة

،ثقاتكلهمرجالهلان،بالصحةعليهحكمتذلكوعلىعمرو،بندده1عبدعن

متساهلينكانووانوهؤلاء،حبانوابنلعجليوسعدابنوثقهقدأوسبنوعقبة

بل،عليهانتقادأيتوجهعدممع،عليهفاتفاقهم،المصنفإليهأشاركماالتوثيقفي

":التقريب"فيفقالحجرابنالحافطمئل،يردوهولمبعدهممنالحفاظقبله

كتابهفيالجارودابنالحديثخرجمنجملةمنأنذلكعلىزد"."صدوق

فيفالاعتمادولذلك.يخفىلاكمالرجالهتوثيقمنهوذلك)773(،رقم""المنتقى

المعنىعلىهوإنمازعموا،ماعلىالحديثبهذااستدلالهمفيالحنفيةعلىالرد

]ن[.خيرا.اللهجزاهالمؤلفأوضحهالذيالاخر
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عقبة،علىأثنوالماالحنفيةيزعمهمالحديثاهذامعنىأنرأواولو

إذاولاسيمابالمنكر،المتفردجرحفيقاعدتهمبمقتضىيجرحونهلعلهمبل

التيالصريحةالصحيحةالاحاديثيردونلحنفيةوامشهور.غيرمقلاكان

مركما،مخالفةلاحيثللقرآنمخالفتهابدعوىالبتةأسانيدهافيمطعنلا

يسوغفكيف؛عشرةالخامسةالمسألةفييأتيوكما،السابعةالمسألةفي

وضوحومع،الاختلالمنسندهفيمامع،الحديثبهذايتشبثواأنلهم

؟!للقرآنيعتمدونهالذيمعناهمخالفة

آخر؟معنىيحتملوهل:فيلفان

القتل،قصدالقاتلانفيهيتبينماالقتلمنأنذلكوبيان،نعم:قلت

وماذلكونحومعهوماالرأسفضخمنبهاالتمثيلتقدمالتيكالصور

وكان،رفيقهأغضبهكمنيقصد؟لمأمأقصدفيهيترددماومنه.منهيقرب

يقصد،لمأنهيتبينماومنه.فقتله،رأسهفضرب،كبيرةعصاأوفأسبيده

ثلاثةفهذه.فماتخفيفةعصاأوبسوطيسيرةضرباترجلاضربكمن

هضربا

للضربمخرجالعمد"شبهالخطاديةان"ألا:لحديثاأولفيوقوله

فبقيالعمد،شبهخطايسمىانيعقللامحضعمدلانهحتما،الاول

إذافلأنهالثانيوأما،فواضحالثالثأمالهما.شاملأنهوالظاهر،الاخيران

بالسوطكان"ما:ذلكبعدفقوله.عدمهفالاصل،القتلقصديتبثنلم

لان،بسلاحكانماالثانيالضربمنليخرجتقييدايكونأنحقهوالعصا"

،أخرىقرينةتدافعهقدكانتوإن،القتلقصدعلىيدلالسلاحاستعمال

التردد.فيقع
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يحللاحيثالسلاجاستعمالعنالناسزجرذلكفيالحكمةومن

اللهرسولقال:هريرةأبيحديثمن)1("مسلم"صحيجوفي.القتللهم

الشيطانلعلاحدكميدريلافانه،بالسلاحأخيهالىأحدكميشير"لا!شم!و:

أشار"منأيضا:حديثهمن)2(وفيه.النار"منحفرةفيفيقعيده،فيينزع

وفي."وأمهلابيهاخاهكانوإنحتى،تلعنهلملائكةافإنبحديدةأخيهإلى

!واللهرسول"نهى:قالجابرحديثمن2()3(09ص4)ج(""المستدرك

اللهرسول"مر:قال)4(بكرةأبيحديثومن.مسلولا"السيفيتعاطىأد

فعلمناللهلعنع!م!و:اللهرسولفقالمسلولا،سيفايتعاطونقومعلىك!ييه

نأفأرادإليهينظرسيفاأحدكمسلإذاهذا؟عننهيتقدليسأوهذا،

".اياهليناولهثمفليغمدهأخاهيناوله81[]2/

إماوالعصا"بالسوطكان"ما:قولهمن"ما"فكلمة،المعمىذاكوعلى

وقت:أي،زمانيةمصدريةوإماالعمد("،شبه"الخطامنبعضبدلموصولة

عنلىتعااللهقصهفيماالوجهينمنبكلقيلكماوالعصا،بال!مموط)5(كونه

.88[:]هود(اشتطعمثلاضنحماآلا!أريد!ان:شعيب

)2617(.رقم)1(

")2616(.مسلم"صحيح)2(

(12)63والترمذي2()588داودبوو(10241،81941)احمدايضاخرجهو)3(

صحيح.واسناده)4695(."صحيحه"فيحبانوابن

حسن.واسناده(.2402)9حمداايضاواخرجه(4)

خطا.""بالسيف:المطبوعفي)5(
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روايةمنها،وغيره(1)النسائيعندالرواياتبعضفيأنذلكويؤيد

الخطا...":القاسمعنالحذاءخالدعنهشيمورواية،القاسمعنأيوب

ظاهر.هذافيوالتقييد"،كان"مافيهليس"..والعصا.بالسوطالعمدشبه

حيثعمد)2(ونحوهبسلاحالقتلكانإذابأنهقضدوإنالشارعأنعلى

يقتص.لاأنعلىالدموليحضفييبالغفانهالقصد،فييتردد

رجل"قتل:قالهريرةبياحديثمن(")3(السنن"فيداودأبواخرج

فقال.المقتولليولىإفدفعه!كفير،النبيلىإذلكفرفع!ي!،النبيعهدعلى

لي:للو!يبماللهرسولفقال:قال.قتلهاردتمادلهو،اللهرسوليا:القاتل

".سبيلهفخلى:قال.النار"لتدخلنقتلتهثمصادقاكانإنإنه"أما

:قال؟قتلتهكيف:"قال:وفيهحجر،بنئلوحديثمن)4(اخرجهثم

ليقتله،بهفخرج.خذه:للرجلقال...قتلهأردولمبالفأسراسهضربت

."...متلهكانقتلهانانهاما،:!سي!اللهرسولفقال

اناكنت:قال؟قتلته"كيف:وفيه")5(،مسلم"صحيحفيوائلوحديث

قرنه،علىبالفأسفضربتهفأغضبنيفسبني،،شجرةمننختبطوهو

...".فقتلته

)1(.)8/04،41(

النصبهوالوجه.مرفوعاالمطبوعفيكذا2()

ماجهوابن(041)7والترمذي(13)8/العسائيايضاواخرجه.(44)89رقم)3(

صحيح.واسناده(.0962)

.(1054)رقم(4)

.(0681)رقم(5)
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فيلمقتولواالقاتل:!شم!ماللهرسولقالأدبر،"فلما(:1)روايةوفي

."...النار

الوليسألكانوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنعلىبعضهموتأوله

وجهين:منضعيفوهذا.فأبىيعفو،أن

وأالاثمبيانمنوقعماإلابالعفوالامرمنالقصةفيليسأنه:الاول

.بعدهما

أحدايأمرأنوسلموالهعليهاللهصلىالنبيسنةمنليسأنه:الثاني

عليهاللهصلىرغبوقد.يمتثلهلمإنالمأموريأثمجازفاأمراحقهبترك

ياأتأمرني:فقالتزوجها،نكاحتفسخلاأنعتقتلمابريرةلىإوسلمواله

ولمفيه)2(.ليحاجةفلا:قالت".اشفعأناوانما"لا،:قال؟اللهرسول

.بريرةعلىأصحابهمنأحدولاميوبابيهويعتمب

هوإنماقتلإنالوليإثمأنهريرةأبيحديثعليهدلمافالصواب

صدقه.احتمالقوةمع،قتلهأردلم:القاتلقولعلىمبني

()3(904ص1)جالاثار""مشكلفيالطحاوي82[]2/ذكروقد

كانتالتيالبينةأن-اعلموالله-ذلكمعنى"فكان:قالثم،الحديث

أنهعندنا)4(كانالذيفعلهبطاهرشهدتخصمهلأخيبقتلهعليهشهدت

)0168/33(.رقم)1(

.عباسابنحديثمن)5283(البخارياخرجه)2(

49(.4)رقم)3(

"عندها".الاثار(":"مشكلوفي،المطبوعفيكذا4()
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كانيما)2(وبنفسهأعلامعليهالمذعىوكانفيه،عندنا)1(شكلالهعمد

معه)3(...".بحجةلاذلك،فيمنهكانباطنافادعىذلك،فيمنه

بعضفيبلشهود،أيبينةإقامةالرواياتمنشئفيأرلم:أقول

فإنما."البينةعليهلاقمتيعترفلملوإنه"أما:قالليالوان)4(الروايات

وضرب،وصفتهوبالتهوبتعمدهبالضربالرجلاعترافالواقعةفيكان

يسبقلمأنهوهوعارضهماهناكنإلا،القتلقصديقتضيبالفأسالرأس

بسببغضبهفثاربها،يختبطلجانيابيدالفأسوكانت،عداوةبينهما

ذلك.علىوأقسم،القتليردلمأنهوادعى،يدهفيكانبمافضرب،الستث

عنللزجرتأكيداعمدالقتلبأنيقضدالحالهذهمثلفيأنهيدلفالحديث

عليه.يحرمولكنه،الاقتصاصمنالولييمنعولا،عنهوالتنفيرالقتل

عليه؟يحرمممايمنعلاوكيف:قيلفان

القتل.عنالزجرتأكيدمنالمقصودلفاتحكمامنهمنعلولانه:قلت

فيالملحفيعطيكانوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنثبتماهذاويشبه

)6("و"المستدرك)5(حمد"أ"مسندوفي.مستحقغيركانوإن،السؤال

"ععدها".:"لمشكلا"في(1)

"وبما"-:"لمشكلا"في2()

قود".فيهمنهكانفيمامعهعليهيجب"لا":"المشكلفي)3(

.()0168مسلمعند)4(

فيوالطحاويالاستار(كشف-29)5البزارايضاواخرجه(.40011)رقم(5)

صحيح.وإسناده34(.1،3441)2حبانوابن()3695الالار"مشكل"

)6((1/64).
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سلموالهعليهاللهصلىالنبيأنالخدريسعيدأبيحديثمنوغيرهما

إلاهيومايتابطها،عنديمنبمسألتهليخرجأحدكمإن،والله"أما:قال

اللهويأبى،ذلكالايابون؟أصنع"ما:قال؟إياهمتعطيهالمعمر:قال("!نار

اللهصلىالنبيعنعمرحديثمن")1(مسلم"صحيحوفي".البخللي

فلستيبخلوني،أوبالفحشنييسألوأنخيروني"إنهم:وسلموآلهعليه

".بباخل

مخالفايكنلمذكرنا،الذيالمعنىعلىلحديثاذاكحملفإذا

يكونفلا؛المعقولللنظرولا،الصحيحةللسنةولا،وجلعزاللهلكتاب

مامع،بهالمتفردراويهووثق،المحدثينمنقواهمنبنىهذاوعلىمنكرا.

قلنا:83[]2/به،يتشبثونالذيالمعنىإلاالحنفيةأبىفان.الخللمنفيه

اتفاقا.راويهويضعففيردمنكرا،لحديثايكونذلكفعلى

طريقلهنهرشىجانبيكلافإشماقفاهاأوهرشىأنفخذا)2(

مناوشةفيالقتليكونبأنالتقييدالثانيالحديثفيسيأتيألهعلى

قاتله.منيدرىلارجلفيعتل،سلاححملولاضغينةبدونعشيرتينبين

ذاكعلىحملهلوجبمطلقا،وكانالحديثهذاصحفلوهذاوعلى

عمد،شبهالقتلبأنيقضىالصورةتلكفيأنهالحديثومقتضىالمقيد.

مغلظةديتهكانتمنهاالمقتولكانفأيتهما،المتناوشتينالعشيرتينفيفينظر

)5601(.رقم)1(

262(261،)12/"الاغاني"فيعلفةبنلعقيلوالبيتخطا."خذ":المطبوعفي)2(

893(./)5البلدانومعجم
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هناككانإذافاما.عاقلتهنهاومنهاالقاتلأنالظاهرلان؟الاخرىعلى

إذاماو.قسامةفيجعلعمد،القتلبأنيقضىفإنه،سلاحوحملضغينة

اعلم.والله.حكمهفلهالقاتلعرف

الحجرقتيلالعمدشبه"ع!ي!:النبيعنعباسابنحديث"ومنهاالاستاذ:قول

".راهويهابنأخرجه."مغلظةالديةفيهوالعصا،

ابنانوذكر332(ص4)ج"الراية"نصبفيالزيلعيذكره:أقول

بنعمروعن،مسلمبنإسماعيلعن،يونسبنعيسىعنرواهراهويه

يعنيلهتقدمماعلىلتمامه)1(حالومختصر،نهو؛عباسابنعندينار،

،المقتولولييعفوأنإلاقود"العمد:هناكلحديثاومتن327(.ص4)ج

فيه،السهمورميوالحجرالعصاقتيلالعمدوشبهفيه،قودلاعقلوالخطا

نفسه.بالسندراهويهابنلىإنسبه."الابلأسنانمنمغلظةالدية

بن"يزيد:طريقمن328()2()ص"الدارقطني"سننفيوالحديث

قال:قالعباسابنعندينار،بنعمروعن،مسلمبنإسماعيلنا،هارون

عميةفيقتلومنفيه،قودلاعقلوالخطااليد،قودالعمد:ع!ي!اللهرسول

".الابلأسنانفيمغلظةديةفهو،بسوطأوعصاأوبحجر

فيهوجعل،رأيتكمااضطربوقد،ضعيف)3(مسلمبنواسماعيل

الحنفية.عندعمدوهو،السهمرميراهويهابنروايةفي

.المخطوطمنوالتصويب.""بتمامه(:)طفي(1)

()2/3(49).

لحديث.اإسنادفيالمذكوروهو.لمخطوطامنلتصويبو.خطأ"امية":()طفي)3(
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بنعمروعنكثير،بنسليمانطريقمنوغيره(1داود)أبوورواه

تكونرمياأوعميافيقتل"من:يرفعهعباسابنعن،طاوسعندينار،

سليمان."يدهفقودعمداقتلومنخظأ،عقلفعقلهسوط،أوبحجربينهم

قيه.متكلم

عن،عمارةبنلحسناطريقمن328()2()صالدارقطنيورواه

جدا.ضعيفعمارةبنوالحسنمرفوغا.عباسابنعن،طاوسعنعمرو،

عنزيدبنحمادطريقمن327()3()ص84[]2/الدارقطنيورواه

.بسندهديناربنعمرو

"عفوبابفيداود)4(أبوقالمرسلا.رواهأنهحمادعنوالصحيح

نا،السرحابنوناحماد،حناعبيد،بنمحمد"حدثنا:"الدمعنالنساء

عبيد:ابنوقال.قتلمن:قالطاوسعنعمرو،عن-،حديثهوهذا-سفيان

وأبحجارةبينهميكونرميفيعميافيقتل"من:!يالهاللهرسولقال:قال

فهوعمداقتلومنالخطأ.عقلوعقلهخظأ،فهوبعصا،ضربأوبالسياط

".اتمسفيانوحديث...يد""قودعبيد:ابنوقالقود.

كما،قولهطاوسعنعمرو،عن،عيينةبنسفيانعنالسرحابنورواه

البيهقي""سننفيكماالشافعيرواهولكنداود.أبيعنمر

.(04)8/النسائيايضاواخرجه.(1954)رقم(1)

()2/3(39).

)3(/3(39).

.(4)953رقم(4)
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عليهاللهصلىالنبيعن،طاوسعنعمرو،عن،سفيانعن45()1(ص8)ج

جريج،ابنعن،مسلمبنالوليدطريقمن)2(البيهقيورواه.وسلمواله

شديدوالوليدمرفوعا.عباسابنعنطاوسعندينار[)3(بنعمرو]عن

التسوية.يدلس،التدليس

ابنأنا،الرزاق"عبد:طريقمن328()4()صالدارقطنيرواهوقد

الرميفييصابالرجل؟يقولطاوساسمعأنهديناربنعمروأخبر،جريج

به،يقتلولايودى-لحجارةبابالترامياو،بالسياطأوبالعصا،القتالفي

قضاءلىإترىألا:وأقول:جريجابنقال؟.قاتلهمنيعلملاأنهأجلمن

إذ)5(فؤلمتها،بعمودالأخرىإحداهماضربت:الهذليتينفي!ماللهرسول

يجاوزلم،أبيهعنطاوسابنأخبرناهوجنينها.ووداهابها،يقتلهالم

".طاوس

ستأتي.الهذليتينقصة:أقول

ابنأخبرني،جريجابنأنا،الرزاق"عبد:طريقمنأيضا)6(وأخرج

لىإالوحيبهجاءالعقولذكرفيهكتابابيعند:قالابيهعن،طاوس

،915)9/""الامضمن"لحسنبنمحمدعلى"الردكتابفيالشافعياخرجه)1(

34(.5)ص"الشافعي"مسندوانظر(.061

.(54)8/"الكبرى"السننفي2()

البيهقي.منلاستدراكو(.)طمنساقط)3(

()4/3(.)59

"."انه:الدارقطنيوفي)ط(.فيكذا)5(

)6(/3(.)59
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ديةديتهالعميةقتل:!ك!يبمالنبيعنوهوالكتابذلكففي...!مالنبي

)1(طريقومنسلاحا(".يحمللمماوالسوطوالعصاالحجرالخطا،

عمئةفيقتلمن:قالأنهأبيهعن،طاوسابنعنمعمر،عن،الرزاق"عبد

".مغلظةديةففيه،سوطأوعصاأوبحجررميا

النبي!عنعنهأوقولهمنطاوسعنتجعلهالصحيحةفالروايات

علىالكلاماخرفيذلكتوجيهمروقد،سمعتبما)2(وتفسرهمرسلا،

للحنفية.فيهمتشبثفلا،السابقالحديث

بقولهم:")3(-النهاية"فيكما-الغريبهلفسرهاو"العميا"85[21/

".قاتلهيتبينولا،أمرهيعمىقتيلبينهميوجد"أن

"حدثني:الخولانييحيىبنإدريسطريقمن)4(الدارقطنيخرجهو

،طاوسحدثنيدينار،بنعمروعنالنصميبي،حمزةحدثنيمضر،بنبكر

ثم"....بينهمتكونرمياعميافيقتلمن:قالع!م!هالنبيعنهريرةأبيعن

بنعمروعنمضر،بنبكر"أنا:صالحبنعثمانطريقمن)5(أخرجه

عنمضر،بنبكر"نا:صالحبنعثمانعناخر)6(وجهومندينار..."،

دينار".بنعمروعن،الحارثبنعمرو

)1(.)3/59(

.السياقيقتضيهلمثبتو"."وتفسيره(:)ط2()

)3(/3(40.)3

()4/3(.)39

()5/3(.)49

)6(/3(.)49
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منلكنه،نفسهفيصالحصالحبنوعثمان،هالكالنصيبىحمزة

ويخلط.عليهمفيملي،معهيسمعونكانوا،نجيحبنبخالدابتلواالذين

هالك.وخالد

منعودوهو-بمسطحالقاتلةديةفيعباسابنحديث"ومنهاالاستاذ:قول

".الرزاقعبدأخرجه-الخباءاعواد

الصحابة:منجماعةروايةمنالقصةجاءت:أقول

ابنسمعهومنه،النابغةبنمالكبنحملالمرأتينزوج:الأول

ابنأنا:قالالرزاقعبد"ثنا08()1(:ص4)جأحمد""مسندففي.عباس

عمرعنعباسابنعنيخبرطاوساسمعأنهديناربنعمروأنا:قالجريج

بنمالكبنحملفجاءذلك،في!ك!ييهاللهرسولقضاءنشدأنهعنهاللهرضي

بمسطح،الاخرىإحداهمافضربتتي،امرأبيتيبينكنت:فقالالنابغة

لعمرو:قلتبها.تقتلنوبغرةجنينهافي!يالهالنبيفقضىوجنينها.فقتلتها

".شككتنيلقد:قالوكذا.بكذاأبيهعناخبرنيلا،

"أن:قولهلىإبمعناهجريجابنعنعاصمبياعنداود)2(أبوورواه

الصوبج.وهوالمسطح:شميلبنالنضرقالداود:أبو"قال:وبعده".تقتل

الخباء".عوادمنعود:المسطحعبيد:ابوقال]و[

قولمنوفيه،بنحوهالرزاقعبدطريقمن(43ص8)جالبيهقيورواه

وبغرةبديتهاقضىأنهأبيهعنطاوسابنأخبرني:لعمرو"فقلت:جريجابن

)9343(.برقمفيهايضاوهو(،1)9672رقم(1)

.(5724)رقم)2(
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".شككتنيلقد:قالجنينها.عن

"فرمت:وفيه،عباسابنعنعكرمةطريقمن(1)النسائيورواه

بحجر".الاخرى86[]2/إحداهما

عنليالهذأسامةابنالمليحبيأطريقمن)2(الطبرانيوروى

المعاويةفرفعت...ومعاويةلحيانيةامرأتانلهكانأنه:مالكبنحمل

بنلعمرانحملفقالجنينا،فألقت،حبلىوهياللحيانيةبهفرمتحجرا

:فقالخميمالنبيلىإفترافعا.فأبى،تيامرأعقلليإأد(:القاتلة)أخيعويمر

)3(.""الإصابةمنعمرانترجمةفيحجرابنوذكره."العصبةعلىالعقل"

منترجمتهفي.ليالهذعويمر:ويقال،عويمالمقتولةأخو:نيالثا

و]لطبراني)5(كليببنوالهيثمخيثمةأبيابنأخرج"")4(:"الإصابة

عن-الضعفاءأحد-سموأل)6(بنسليمانبنمحمدطريقمنوغيرهم

مليكةأختيكانت:قالجدهعن،أبيهعن،ليالهذعويمبنتميمبنعمرو

...مالكبنحمل:لهيقالمنارجلتحت...عفينسأملها:يقالمناوامرأة

."بيتها...بمسطحأختيعفيفأمفضربت

)1(.)8/51،52(

3484(.)الكبير""المعجمفي)2(

)3(/7(105،20.)5

()4/7(567،568).

.(141/)17الكبير""في)5(

ميزانو"الطبرانيفيكما""مسموللصواب1و"."الاصابةمنالقديمةالطبعةفيكذا)6(

"."الاصابةمنالمحققةوالطبعة956()3/"الاعتدال

143



أبيطريقمن(1)الطبرانيروى.ليالهذعميربنأسامة:الثالث

عندكانتابامرأتين!يمالنبي"أتي:قالأبيهعنليالهذأسامةبنالمليح

بعمودالاخرىإحداهمافضربت،مالكبقحمل:لهيقالهذيلمنرجل

بنعمران:لهيقاللهاأخالضاربةمحفأتىميتا.جنينهافألقتخباء،

نأأحقوهم،الحيسادةهماابنينلهاإناللهنبييا:عمرانفقال...عويم

فيحجرابنذكره."...اختكعنتعقلأنأحق"انت:قال.أمهمعنيعقلوا

أبيبنلحارثاأن)3(""الفتحفيوذكر")2(."الإصابةمنعمرانجمةتر

الأخرىهماإحدا"فخذفت:وفيه،المليحبيأطريقمنأخرجهأسامة

بحجر".

منوغيره)4("مسلم"صحيحفيوحديثه.شعبةبنالمغيرة:الراببع

وفته:.المغيرةعن،نضلةبنعبيدعن،إبراهيمعنمنصور،عنطرق

."...فسطاطعمود)6(أو"بحجر)5(:للترمذيروايةوفي."فسطاطبعمود"

امرأة"ضربت:قالإبراهيمعنالاعمشطريقمن)7(النسائيوروى

بحجر،..".فقتلتها،حبلىوهيبحجرضرتها

"الكبير")514(.في)1(

.)7/005،105()2(

."..."فقذفت:وفيه(،)584"الباحث"بغيةفيوالحديث2(.1/48)2)3(

المحققين.تخريجوانظر(،)18138"المسند"فيأحمدوأخرجه(.1)682رقم(4)

.(1141)رقم)5(

.الترمذيمنلتصويبو."عود"(:)طفي)6(

)7(/8(15).
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طريقمنوغيرهما")1("الصحيحينفيوحديثه.هريرةابو:الخامس

هذيلمنامرأتين"أنهريرةأبيعن،سلمةأبيعن،شهابابنعن،مالك

فيأخرىروايةوفي..".87[.]2/جنينهافطرحت،الاخرىإحداهمارمت

"فرمت:وفيه،بسندهشهابابنعنيون!س،طريقمن)2("الصحيحين"

"صحيحوفي.بطنها..."فيومافقتلتها)3(،بحجرالاخرىإحداهما

بنالرحمنعبدطريقمنالطبكتابمنالكهانةبابفي")4(البخاري

بطنهافأصاببحجر،الاخرىإحداهمافرهت...":شهابابنعنخالد

عن،قتيبة"ثنا)5(:وفيه.بطنها..."فيالذيولدهافقتلت،حاملوهي

رمتامرأتينأنهريرةبيأعن،سلمةبيأعن،شهابابنعن،مالك

جنينها...".فطرحتبحجر،الأخرىإحداهما

طريقمن)7(والنسائيداود)6(ابوأخرج.الأسلميبريدة:السادس

..هفاسقطت،امرأةخذفت()اوحذفتامرأةانأبيهعنبريدةبناللهعبد

الخذف".عنيومئذونهى

فيالاختلافرأيتوقد.القصةطرقمنإليهالاشارةتيسرماهذا

.(1861)ومسلم(4096)ريلبخاا(1)

.(1861/63)ومسلم(0196)ريلبخاا(2)

الصحيحين.منوالتصويب"فقتلها":الاصلفي)3(

)5758(.رقم4()

)9575(.رقم5()

.(4)578رقم)6(

)7(/8(.)47
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حجر--مسطح:الالةوفيخذف!؟أمحذف!أم،رميأمهو،أضرب:الفعل

يمكنلمفإن،يجمعأنهذامثلفيالعلميةوالطريق؟فسطاطعمود

فالترجيح.

فكل،جانبعنالرميهوالحذفلان،فحذفالفعلأما:يقالفقد

كلالان،الخذفعنللنهيسبباذلككانوإنما.عكسولارمي،حذف

فيمركماضربالرميعلىبطلقوفدلفظا.ولتقاربهمابحجر،رميمنهما

بحجر".ضرتهاامرأة"ضربت:الرواياتبعض

زوجروايةفيأنوذلكصوبجا،كانحجرإنها.يقالفقد،الالةوأما

المقتولة:اخيروايةوفي،"بحجر":عنهروايةوفي،""بمسطح:المراة

بهيرققماوهو،الصوبجعلىيطلقمشتركةكلمة:"و"المسطح.""بمسطح

الخباءعمودعلىويطلقحجرا.الباديةأهلعنديكونوقدويخبز،العجين

:المغيرةعنعبيد،عن،إبراهيمعنمنصور،روايةفيفجاء.والفسطاط

روايةوفي."فسطاطعمودأو"بحجر:روايةوفي."فسطاط"بعمود

"،"بمسطح:الروايةاصلفيكانفكانه."بحجر":إبراهيمعنالاعمش

وفي.بعضهموشكالاخر،علىوبعضهم،معنييهأحدعلىبعضهمفحمله

فكانه،"بحجر":منهالاخرىوفي،خباء""بعمود:ابيهعنالمليحبيأرواية

":"الصحيحينفيهريرةبياروايةوفي.""بمسطحالاصلفيكان

عليهاتفقفماوالا،التوجيهذاكاتجهفإن.عليهيختلفولم،"بحجر"

ارجح.الشيخان

بهيتبينمماليسبحجرصاحبتهاالمرأةحذفإن:فنقولهذاتقررإذا

القتل.قصدمطلقا
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يدلوسلموالهعليهاللهصلىالنبياستفصالعدم:قيلفإن88[]2/

.حالكلعلىعمدشبهذلكبمثلالقتلأنعلى

القتلفيالخصمينمناختلافالرواياتمنشيءفييذكرلم:قلت

عنالمليحابيروايةفيتقدمبل،موجبهفيولاالعمد؟شبهاماعمد

تي،امرأعقلليإأد(القاتلة)أخيعويمربنلعمرانحملفقال":حمل

هماابنينلهاإناللهنبييا:عمران"فقال:ابيهعنيتهرووفيفترافعا".فابى،

الترافعقبلالخصماناتفقفقد."أمهمعنيعقلواأنأحقوهم،لحياسادة

تلزمهاالتيالعاقلةفياختلفاوانما،العاقلةعلىديةالقتلفيأنعلىوبعده

شبهالقتلأنعلىاتفاقهماذلكومعنى؟الابنانأمالاخ:الواقعةفيالدية

عمد.

هذاأختإن:أحدهمافقال،قاضلىإترافعاخصمينأنوافرض

،صدققدالاخر:فقال.بالديةفأطالبهعاقلتها،وهوعمد،شبهأختيقتلت

حاجةلاأنهترىالا!أمهمعنيعقلوااناحقوهمبنونللقاتلةولكن

عمد،شبهأنهعلىالخصمينلتصادق،القتلصفةعنالسؤاللىإبالقاضي

؟غيرهفياختلفاوانما

".تيسيأكما،الرضخحديثحنيفةأبوأعلوقد"الاستاذ:قول

بن"بشرطريقمن[(4]38730/)13بغداد""تاريخفي:أقول

جاريةرأسرضخيهودياأنأنسعنقتادة...حنيفةلابيقلت:قالمفضل

هذافهل."هذيان:قال.حجرينبينرأسهع!ييهالنبيفرضخ،حجرينبين

؟!إعلال

بنهشامبطريقأنسعنفمروي،الرضخحديثوأما08(:)صالاستاذقال

147



فيمعروفغيروهذا،بينةغيرمنالمقتولبقولالقتلوفيه،عنعتةقلابةوأبيزيد

راحثم.فيها"متكلمقتادةعنعنةلكن،القاتلإقرارأنسعنقتادةروايةوفي،الشرع

عنه.اللهرضيانسفييتكلم

عنهذاوحديثه،مالكبنأنسبنزيدبنهشامفهو،هشامأما:اقول

جدهمنوسماعه،مدلسغيروهشام.وغيرهما1(")"الصحيحينفيجده

ماروايةمنالتحفظعادتهومن،شعبةعنهفالراويذلكومع،ثابتأنس

عادتهماومن98[]2/"،"الصحيحينفيهذاوحديثه.التدليسفيهيخشى

جدهمنالحديثلهذاهشامفسماع.التدليسفيهيخشىعماالتحرز

.صالكلعلىثابتمالكبنانس

"لا:حاتمابوفيهقالوقد،الجرميزيدبناللهعبدفهو،قلابةأبوماو

نامنهيعلمما""التهذيبمنترجمتهفيحجرابقوذكر".تدليسلهيعرف

ثبتوقد.منهسمعهماإلامنهسمعقدعمنيرويلاقلابةأباأنذلكمعنى

)2(""الصحيحفيوحديثهوغيرها،العرنيينقصةفيكماأنس،منسماعه

انس.منسمعهأنههذاحديثهفيلحكمفاايضا.

فيالبخاريقال.بالسماعصرحقدلكنه،فمدلسقتادةاما

اخبرنا،إسحاق"حدثني:"بهقتلمرةبالقتلاقرإذا"بابفي")3("الصحيح

راسرضيهودياانمالكبننسحدثنا،قتادةحدثنا،همامحدثنا،حبان

فرض،!يالهالنبيبهفامر،فاعترف،باليهوديفجيء...حجرينبينجارية

.(2761)مسلمو(5925)ريلبخاا(1)

.(1761)مسلمو(3914،0164)ريلبخاا(2)

.(4886)قمر(3)
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3)جأحمد""مسندوفي".بحجرين:همامقالوقد.لحجارةبارأسه

فأخذ...خبرهأن!اأنقتادةأنا:قال،همامثنا:قال،عفان"ثنا(:9261()ص

-101)ص""الطليعةفيالكلاموتمام".فاعترف،بهفجيء،اليهودي

الفصلأوائل"التنكيل"مقدمةوفي،التراجمقسممنأنسوترجمة(301

الخامس.الفصلأثناءوفيالثالث

تحقيقافقطبالسيفالقودنأيضا(حنيفةأبا)يعنيرأيهومن"الاستاذ:قال

".الكتابفيعليهاالمنصوصالمماثلةعنالخروجلعدم

يكونفكذلك،بالعدوانيكونكماالمماثلةعنلخروجا:أقول

يقتضيفكذلكالاعتداء،منالوليمنعيقتضيالعدلنوكما.بالنقصان

لحجارةبارأسهبرضخظلماإنساناقتلومنالاستيفاء.منتمكينه

القتلة.تلكمثليقتلأنفالقصاص

؟الإيلامفيمازيادةهذافييقعربما:قيلفإن

فخفيفة،زيادةوقعتإنأنهاعلى؛بذاكفهذاما،نقم!يقعوربماقلنا:

وفي.قتلتهمثلقتلإنه:يقالأنمنمانعةولامحققةولامقصودةغير

عنوردع،للناسوزجر،لنفسهوتطييب،لغيظهشفاءذلكمنليالوتمكين

رجملىوتعاتباركاللهشرعوقد.القتلةوإساءةظلماالقتلبينلجمعا

اللهقال،نعمالزنا.منشدظلماوالقتلالزجر،فيإبلاغاالمحصنالزاني

لله<فأتجره-علىعفاوصلحفمنمثداسئثهسيثةوجزؤا>:لىوتعاتبارك

يكونفقد،البتةالمجازاةبتركيكونقدالعفوأنوكما4[.0:]الشورى

)01384(.رقم)1(
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هذاوعلى،لىأوالعنقبضربالاقتصاصيكونأنالامرفغايةبتخفيفها،

الموفق.والله.لهغيرهومعارضةضعفهعلىذلكفيوردمايحمل

!!!
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عشرةالثالثةلةالممط[09]2/

عبداالعاقلةتعقللا

لاالشعبيوقول(:لق)عالقاموسصاحبقول"2(:4)صالاستاذقال

أباكلمت:الاصمعيقال..عبد.علىيجنىأنمعناه...عبداولاعمداالعاقلةتعقل

".فهمتهحتى(عنهو)عقلت()عقلتهبينيفرقفلمالرشيدبحضرةيوسف

فيالاكملقال.عنهعقلتمعنىفييستعملوعقلته"الاستاذ:قال

"ولا:وهووسياقه،عمدا"العاقلةتعقللا"وهو:لحديثاوسباق(:1(")"العناية

وعمنصالحوعمنعمد،عمن:معناهلأن،ذلكعلىيدلاناعترافا"ولاصلحا

حمادعنحنيفةأبيعن)2(الائار""فييوسفأبوخرجهماويؤيدهاهـ..اعترف

بنمحمدأخرجهوماخطأ؛قتلإذالعبدالعاقلةتعقللا:قالأنهإبراهيمعن

بناللهعبيدعن،ابيهعنالزناد،أبيبنالرحمنعبدعنالموطا")3("فيالحسن

ولاصلحاولاعمداالعاقلةتعقللا:قالعباسابنعنمسعود،بنعتبةبناللهعبد

بقوله:لمراداأنعلىنف!داالمملوكجنىماو"اهـ....المملوكجنىماولااعترافا

.متقولكلرغملجانياالعبدعنتعقللاالعاقلةأن:عبدا"العاقلةتعقل"لا

لالاعترافووالصلحوالعبدالعمدعمر:عنالشعبيبطريق)4(البيهقيخرجو

".الشعبيقولمنأنهوالمحفوظ،منقطعهذا:قالئم.العاقلةتعقله

القدير"."فتحبهامش(01/704)(1)

)789(.رقم2()

)666(.رقم)3(

.(401)8/"الكبرى"السننفي(4)
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الاصمعي،فذاكرتعبيد:أبوقال":آخرهاوفيعبيد،بيأعبارةحكىثم

ماعلىالمعنىكانولو.العربكلاموعليه،ليلىأبيابنقالماعنديالقول:فقال

عبد".عنالعاقلةتعقللا:لكانحنيقةابوقال

)عقلالعربلسانفيياتيأنوبينهذابينمنافاةولا..."الاستاذ:قالثم

الحذفعلىعنه،عقل:بمعنىالبابهذافي)عقله(بل.ودى:بمعنىعنه(

،فلانعنديةليدفعهالجمالاقوائمفلانعقل:الكلاماصللان؛والإيصال

منوهذا)عن(،بحذفعنهالمدفوعلىإواوصل،الصريحالمفعولعنفاستغنى

النخعيوإبراهيمعباسوابنعمرعنالمرويةالاثارمنوالقصد.العربيةاسرار

."...واحدوالشعبي

فإذا.العلمكتبفيمعروفتفصيلعلى،عصبته:الانسانعاقلة:أقول

علىفالدية،ببينةالقتلوثبتعمد،شبهأومحضا19[]2/خطأحراحرقتل

ومن،بثأرهيطلبونالمقتولأولياءأنذلكفيالحكمةومن.القاتلعاقلة

من:لهمفيقالذلك،فيمحقونوهم،دونهتقومانالقاتلعصبةشأن

لمأوعمداالقتلكانوإن.بفعلهلزممافاغرموا،دونهتقومواأنشإنكم

لوالعمد:فييقولونقدلانهمشيء؟العاقلةيلزملمالقاتلباعترافإلايثبت

ويقولون.باختيارهنفسهأوقعوهو،ذلكلنايحلولا،دونهنقملمدمهطلب

إلاشيء(1)يلزمهلمإذاوهكذا.باختيارهالبلاءجرهو:الاعتراففي

كاعترافه.ذلكلان،لحتهبمصا

:مسألتانوبقيت

علىولاالعبدعاقلةعلىشيءهذافيفليسحرا،عبديقتلان:الاولى

.لمخطوطمنوالتصويب."يلزم"(:)طفي()1
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ماو.عنهمالاجنبيمعنىفيعبداداممافلأنهالعبد،عاقلةأما.سيدهعاقلة

ولا،بهلناشأنولاالعبد،هوالمطالبالقاتل:يقولونفلأنهم،سيدهعاقلة

دونه.نقوم

قودلا:وقيلالقود.ئبتعمداكانإذا:فقيلعبدا،حريقتلأن:الثانية

بثارياخذأنيهمهلاالعبدسيدفإن،الفتنةمظنةمنليسهذالان،بحال

ومحضاخطاكانإذافاما.منهبهيستعيضمالاياخذأنيهمهوانما،عبده

.الماليجبوانمااتفاقا،قودفلاعمد،شبه

بلغت،مابالغةالعبدقيمةالواجب:قومفقال،الواجبفيواختلفوا

لوكما،القيمةوهومعروفذلكومقدار،فاتهمايعادلمايستحقسيدهلان

.وغيرهالشافعيقولوهو،يوسفأبورجعهذاوالىفرسا.المقتولكان

ديةتساويلاأنبشرطالقيمةهومقدارهالكن،ديةالواجب:وقيل

الحرديةدونإلايجبلمزادتأوساوتفإنعليها.تزيدولاالحر

فيه.مايخفىولا،حنيفةأبيقولوهذا.بعشرة

كانإنلانهشيءعليهاليس:قومفقال،العاقلةتغريمفياختلفواثم

منفليسديةكانوانفرسا.المقتولكانلوفكما1(العبد)قيمةالواجب

عاقلته.تعصبمثارمنذلكفيكون،القاتلدميطلبأنالعبدسيدشأن

"لا:الشعبيعنرويبمامخالفوهاحتج.العاقلة)2(تغرم:حنيفةأبووقال

إنما:حنيفةأبوفقال.اعترافا"ولاصلحاولاعبداولاعمداالعاقلةتعقل

فرده،القاتلهوالعبديكونأنوهي،الاولىالمسألةفيواردهذامعنى

.المخطوطمنوالاستدراك(،)طمنساقطة"العبد([(1)

.المخطوطمنوالمثبت.""تلزم)ط(:2()
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سمعت.بماالأستاذجابومز،بماالأصمعي

أبالبناءأدريلا""قتل:فقوله،إبراهيمعنذكرماأما:قولو29[]2/

خلاففينصفهو-الظاهروهو-للمفعولكانفان؟المفعولأمللفاعل

بالبناءعندهانهعلىتدللهحنيفةبيايةرو:قيلفإن.حنيفةبيأقول

لحقو.للمفعولبالبناءعندهأنهتدللهيوسفأبيروايةبلقلنا:،للفاعل

يرويقديوسفبيوأحنيفةبيكألملعاو،تابعيإبراهيمفان،هذيناطراح

"عقلتاللغةفيالمعروفأنثبتإذالكن.بهيقوللاماالتابعينأقوالمن

،للمفعولمبنيإبراهيمقولفيالفعلأنتبين".القاتل"عقلتدون"القتيل

الظاهر.وهو

.غيرهعنرويلمامطابقتهالواجبمنفليس،عباسابنعنالاثرماو

،بواحدةمنهماكلوانفرد،ثلاثعلىالقولاناتفقمسائلخمسهيبل

"عقلتلا،"القتيل"عقلتاللغةفيالمعروفكانإذابهذالجزماويتعين

اللغة.علىالمدارأنفتبين."القاتل

)1(تعقللا:المعنىبل،بشئفليس"العناية"صاحبذكرهمافأما

.اعترافواجبولا،صلحواجبولاعبد،قيمةولاعمد،ديةالعاقلة

وهي-الاصلأنهازعمتالتيالعبارة:لهفيقالالأستاذ،تحقيقماو

العربيةبمقتضىتعطيإنما-"فلانعنديةليدفعهاالإبلقوائمفلان"عقل

عليه،الذيالدينفلانعن"دفعت:نقولفاننا،القاتلهونيالثافلاناأن

:أي"عنه"وديت:المعنىبهذايقالأنويصح."لزمتهالتيالديةعنهديتو

دا.تغرملا":المخطوطفي(1)
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هذه:يقالوقد،""وديته:يقالفانما،المقتولفأما.لزمتهالتيالديةعنهأديت

الشاعر)1(:قال.عنهبدلأي،القتيلمندية

الحمىعددزوجهامنلهاعقلنا

نجعلفلمزوجها،قتلنا:"يقول")2(:"المعانيكتابفيقتيبةابنقال

هيهذه"و"من(".وعدهلحصىابلقطيولعوالمغموم...همهاإلاعقله

(ألأخرةمنالذيخابألحيؤة>أرضيتم:تعالىقولهفيمثلهاالبدلية،

الديةأديتواذا،للمجاوزة""عنأنالعربيةكتبصغاروفي38[.:]التوبة

كانالذيالدينفلانعنأديت:تقولكما،القاتلذمةتجاوزجعلتهافإنما

.المقتوللمجاوزتهامعنىولا.عليه

عناستغنوالكن"،الابلقوائم"عقلتالاصلانريبفلاوبعد،

الدية،فيالابلعقلكثرثم".ناقتك"اعقلفقالوا:حال،كلعلىالقوائم

وأالمقتولولييقول39[]2/.الإبللفظعنالديةذكرفيفاستغنوا

صارحتىذلكوكثر.سنعقل:القاتلأولياءويقولاعقلوا.:المصلح

حتىمعناهافيفاستعمل،الديةمعنىالقتلقضايافيالعقلمنالمتبادر

عقلتهلقتل:قضايافيقيلفإذا"ديات".بمعنى"عقول":فقيلجمعهاجمع

يأ،عنهوديت:فالمعنى،عنهعقلت:قيلواذا.ديتهأديتأي،وديته:فمعناه

المعروفهوهذا.تجاوزهفجعلتها،عليهمستقرةكانتالتيالديةعنهأديت

العربية.في

اصيل.كلجنحفياوالصبحمع:عجزه(1)

65(.1/)""الحيوانفينسبةبلاوالبيت

.(7001)2/الكبير""المعاني)2(
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عشرةالرابعةالممطنة

فصاعدادينارربعفيالسارقيدتقطع

"كنت:عوانةابيعنحكايتان[(4]19380/)13بغداد""تاريخفي

الامير:يقول:فقال...السلطانقبلمنرسولفاتاهجالسا،حنيفةابيعند

دراهمعشرةقيمتهكانتإن:متعتعغيرفقالترى؟فماوديا،سرقرجل

."...فاقطعوه

"الاثار")1(:فيالشيبانيالحسنبنمحمدالامامقال"29(:)صالأستاذقال

المجن،ثمنمنأقلفيإلسارقيقطعلا:إبراهيمعنحماد،عق،حنيفةبواخبرنا

فيمحمدالإمامقال...ذلكمنباقليقطعولا،دراهمعشرةيومئذئمنهوكان

دينار،ربع:المدينةأهلفقالاليد،فيهتقطعفيماالناساختلفقدالموطأ")2(:"

ورووا،دراهمعشرةمنأقلفياليدتقطعلا:العراقأهلوقال.أحاديثورووا

مسعود،بناللهعبدوعن،عليوعن،عثمانوعنعمر،وعنجم!،النبيعنذلك

حنيفةبيأقولوهو،بالثقةفيهاأخذلحدودافيالاختلافجاءفإذاواحد.غيروعن

يدرأممالحدودوا.دراهمثلاثةنحوالدينارربعانيعنيفقهائنا.منوالعامة

يعلملمحيثبهافيؤخذ،أحوطالقطعفيدراهمعشرةبروايةفالأخذ،بالشبهات

".المختلفةالاثارتلكمنالمنسوخمنالناسخ

الاحاديثمنالتخلصمحاولةفيمسالكللحنفيةرايت:اقول

هنا.فيهاللنظرنشطت،المسالةهذهفيالصحيحة

)962(.رقم)1(

923(.)ص)2(
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عملتعارضاإذالدليلينأنوحاصله.تقدمالذيهذا:الأولالمسلك

فتعينالناسخيعلمولملاهناالادلةتعارضت.فبالراجحيعلملمفإن،بالناسخ

أحدكانإذأنهأيلحد،ا49[]2/نفيالمرجحاتومن.بالراجحالعمل

ترجيحيقتضيمماذلككان،لهنافياوالاخرلحدمثبتاالمتعارضينالدليلين

ساوىمافيللحدمثبتةدينارربعفيللقطعالموجبةفالاحاديث.الثاني

عشرةمنأقلفيقطعلاانهعلىالدالةوالاحاديث.عليهزادوماذلك

وأدينار،ربعيساويفيماالتعارضفجاء،ذلكدونفيماللحدنافيةدراهم

في.النافترجح،الناسخيعلمولم،العشرةيبلغلاولكنهعليهيزيد

يثبت،لاالعشرةدونفيماقطعلاأنهفييذكرماأنهذاعنلجوابوا

منالحدنفيفعدثبت،هبهأصلا.بدليلفليسمفصلا،ستراهكما

فيه،حجةفلاثبت،هبه.يثبتلاالسنةمنفيهيذكرومانظر،فيهالمرجحات

دليلإنهالحنفيةيقولمماونحوهالواحدبخبريثبتلحداأنعلىللاتفاق

كمن،للفاعلماعذرايقتضيماالحدبهايدرأالتيالشبهةوانما.شبهةفيه

حقي؛أخذلىإتوصلتوانماأسرقلم:يقولأنلهفإنحق،فيهلهماأخذ

تي.امرأأشتوانماأزنلم:يقولأنلهفإنولي،بلانكاحفيوكالواطئ

فيالادلةتعارضتقدلكن،حرامالسرقةبأنعالماسرقت:يقولمنفأما

يدرألاكماالحد،عنهيدرأولا،لهعذرفلاالحد،توجبهذهسرقتيأن

الإسلامحكمبأنأعلملمولكن،حرامالسرقةبأنعالماسرقت:قالعمن

منلحداوجوببجهليعذرلمإذافإنه،لىأوذاكبل.السارقيدقطع

مقتضياتمنلحدانفيأنثبتهبه؟فيهبالتردديعذرفكيف،أصله

الله.شاءإنستراهكماذلكمنأقوىمرجحاتفللمثبت،الترجيح
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حديثبذكر(1>الاثار"ني"معاكتابهفيبدأ.للطحاوينيالثالمسلكا

ثلاثةثمنهمجنفيقطعوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول"أنعمرابن

جماعةومالكرواه.وغيرها>2("و"الصحيحين"الموطأ"فيوهو"،دراهم

لاأنهالطحاويذكرثم.الصحةدرجاتأعلىفيفهوعمر،ابنعننافععن

واقدأبيطريقمنروى>3(ثم.ذلكدونفيمايقطعلاأنهعلىفيهحجة

رفعه:أبيهعن،وقاصأبيبنسعدبنعامرعن،زائدةبنمحمدبنصالج

نابهذا"فعلمنا:الطحاويقال".المجنثمنفيالاالسارقيقطعلا"

لاأنهعلىالمجنفيقطعهعندوقفهموسلملهوعليهاللهصلىاللهرسول

المجن".قيمةمنأقلقيمتهفيمايقطع

"ماأحمد:قالوغزو.نفسهفيبصلاحذكرهذاواقدبو:أقول59[]2/

(".الحديث"ضعمف:معينابنقاليته،روفيضعفوهلكنهمبأسا".بهأرى

لنسائي،وداود،بوو،زرعةبوووالعجلي،،المدينيابنعليأيضاوضعفه

"منكر:والساجيحاتموأبوالبخاريوقال.عديوابن،الحاكمأحمدبوو

يعلم،ولاوالاسانيدالاخباريقلبممن"كان:حبانابنوقال."لحديثا

".التركاستحقوفحشحديثهفيذلككثرفلما،يفهمولاالمرسلويسند

قدوجدتموه"من:رفعهعمرعنابيهعنلمساعنحديثهعليهانكروهومما

".أصللهليسباطل"هوحديث:البخاريقال>4("متاعهفأحرقواغل

)1(.)3/162(

.(6861)ومسلم(5976)ريلبخا1و(2/183)،طالموا"(2)

.(501)12/""الفتحفيالحافطوضعفه(.163)3/)3(

=قال،وغيرهم(1641)والترمذي(127)3داودوأبو(441)حمدااخرجه(4)
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ماعلى)1(الاثار""مشكلفيسالمعنهذاحديثهالطحاويذكروقد

)3(:الطحاويعن"المعتصر"وفي238()2(.ص2)ج"المعتصر"في

فاعلعواوالشارقةوالشار!:>لىتعااللهقال،ذلكيخالفالله"وكتاب

ليس-مالسرقةفييكنلمفاذا38[:]المائدة(بماكسباجزآءمأيديهما

لاأنفأحرى،ذلكغيرلهجزاءلااليد،قطعسوى-شركةفيهللسارق

".رحلهإحراقحظفيهلهمالغلولفيعليهيجب

لجمهور.ابهايقوللادلالةذلكغيرجزاءلاأنهعلىالايةدلالة:أقول

ذإقطع،الغالعلىكانلوعليهاالطحاويبناهمايتجهفانمابهاالقولوعلى

علىالغاليزادفكيف،لهشبهةلاأنهمعالقطعإلاالسارقعلىليس:يقال

القطعلهشبهةلاالذيالسارقعلىيكونأنفاما؟شبهةلهأنمعالقطع

هذافيفليسذلك=دونعقوبةعليهولكنقطع،لشبهتهالغالعلىوليس

المحصنغيرعلىوليس،فقطالرجمالمحصنالزانيعلىأنكماينكر،ما

محمداوسالت:قالثم.الوجههذامنإلانعرفهلا،غريبحديثهذا:الترمذي

،زائدةبنمحمدبنصالحهذاروىإنما:فقالالحديثهذاعن(البخاري)اي

عنحديثغيرفيرويوقدمحمد:قال.لحديثامنكروهو،الليثيواقدابووهو

الاباطيل""فينيلجوزقااوقال.متاعهبحرقفيهيامرولم،الغالفي!ك!حالنبي

انكروا:(2584/"المتعاهيةالعلل"في)كماالدارقطعيوقالمنكر.حديث:()588

رسولحديثفيلهصلولا،عليهيتابعلمحديثوهو،صالحعلىالحديثهذا

ضعيف.هذاواقدأبو(:253/)الدارقطنيلاعلل"وفي.ع!تالله

.(2424-0424)رقم(1)

[.]المؤلف.الثانيةالطبعة2()

.(01/944)الاثار"مشكل")3(
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يعزر،ولايحدالحدموجبارتكبمنأنوكمالجلد.اعليهولكنرجم

يعزر.ولكنهيحدلمذلكدونماارتكبومن

لها،حقيقةلامخالفةبدعوىالغالفيواقدأبيحديثالطحاويرد

معهنانفسهواقدابيبحديثاحتجئمالجمهور،بهايقوللالدلالة

هناحديثهفإننفسها.الايةمنعليهامتفقلدلالةمحققةمخالفةمخالفته

منكلوهم"،"السارقاسممنهمكلعلىيحقكثيرعددعنالقطعينفي

يحقمنكلقطعبعمومهاتوجبوالاية،المجنقيمةمنأقلمسروقهكان

الحنفية:يقولبلعليها،متفقالعمومودلالة.""السارقاسم69[]2/عليه

واقدأبايرىكأنه."..بهذا"فعلمنا:فيقولالطحاوييبالغثم.قطعيةإنها

فيالشأنوإنما،منهمفروغاأمراذلكيجعلو،العلمحديثهيوجبمعصوما

المجن!قيمةمعرفة

الطحاويذكر.المجنقيمةفيالنظرفيالطحاوينجاريذلكومع

قال)1(:.السابقعمرابنبحديثدراهمثلاثةإنها:يقولالعلمأهلبعضأن

عشرةيساويفيماإلاالسارقيقطعلافقالوا:،آخرونذلكفي"وخالفهم

بنإبراهيم)وهوداودابيابنحدثنابماذلكفيواحتجوافصاعدا،دراهم

عمروبنالرحمنعبد(زرعةو)ابو(البرلسيالأسديداودبنسليمان

عن،إسحاقبنمحمدثنا:قالالوهبيخالدبنحمدثناقالا:الدمشقي

قطعالذيالمجنقيمةكان:قالعباسابنعنعطاء،عن،موسىبنأيوب

".دراهمعشرةمحك!يمالنبيفيه

.(631)3/الاثار"ني"معا(1)
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وقد،""الميزانفيكماشيء،حفظهوفي،فيهمتكلمإسحاقابن:أقول

فكيفأصلا،للحجةصالحغيرهذافخبره.يأتيكماالخبرفياضطرب

عننافععنالمتواتروغيرهما"و"الصحيحين"الموطأ"حديثبهيعارض

عمر؟ابن

تقديمذلكلىإيشيركماداود،أبيابنلفظهذاأنفالظاهرهذاومع

378(:ص4)ج""المستدركفيالحاكمفقال،لدمشقيفأما.لهالطحاوي

ثنا،الدمشقيزرعةأبوثنا)الاصم(،يعقوببنمحمدالعباسأبو"حدثنا

عن،موسىبنأيوبعن،إسحاقبنمحمدثنا،الوهبيخالدبنأحمد

يقومع!ماللهرسولعهدعلىالمجنثمنكان:قالعباسابنعنعطاء،

".دراهمعشرة

فيالدارقطنيأخرجهكذلك،الوهبيحديثمنالصوابهووهذا

بنحمدنا،الفارسيإسماعيلبنمحمد"نا)1(:)ص!36(""السنن

البيهقيأخرجهوكذلك."الوهبيخالدبنأحمدنا،نجدةبنالوهابعبد

ثنا،القطانبكرأبوأنبأ،الفقيهطاهربو"ثنا257(:ص8)ج""السننفي

بلفطكلاهما..."الوهبيخالدبنأحمدثنا،السلمييوسفبنأحمد

كلمةبعدذكرها،""يقومكلمةقدمنجدةابنأنإلا،الدمشقيعنالأصم

"."المجن

واحد.فالمعنى:قيلفإن

فيهقطعالذي"المجنقيمةالعشرةيجعلالطحاويلفظكلا،:قلت

)1(.)3/291(

161



والسلمي-[79]2/نجلمةوابنالدمشقيلفظوهو-لمحفوظو.لمجيو("النبي

،فلانعهدفيرخيصةالغنمكانت:تقولكمامطلقا،المجنقيمةيجعلها

درهمين.يقومالشاةثمنكان

وجدة،ورداءةجودةتختلفوالمجانذلكيستقيموكيف:قيلفان

آخر؟فيوتغلووقتفيوترخصوعيبا،وسلامة،وبلى

والهعليهاللهصلىالنبيفيهفطعماأقلأنبلغهذلكقائلكأن:قلت

يعرفانعوزهوذلك،منأقلفيالقطعينبغيلاأنهوراىمجن،وسلم

ففزع؛ذلكعنيغنيهدليلايجدأو،التعيينعلىقيمتهيعرفأوالمجن،ذاك

أولاهاعلىأواحتياطا،المحتملاتأقصىعلىليحمله،جنسهاعتبارلىإ

أقصىأوغالبها،أوأوسطها،أو،القيمأقمىالعشرةأنفرأى،نظرهفي

وسطه.أو،الغالب

ذلكعلىلجماعةالفطفي"المجن"كلمةتحملفهلا:قيلفإن

؟الطحاويلفظفتوافق!ي!،النبيفيهقطعالذيالمعهودالمجن

أمور:ذلكمنيمنع:قلت

لجنس.اإرادةالظاهرأن:الاول

ذلكيكونولا،التقويمتكراريقتضيوهذا."يقوم..."كانقوله:نيالثا

المعثن.المجنذاكفي

يخالفبماالشاذعلىالمحفوظحمللىإداعيلاأنه:الثالث

عمر.ابنحديثوهو،المحققالثابتالحديث

:فقال،باجتهاده[المعينالمجن]ذلكقومعمرابنيكونقد:قيلفإن
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.عشرة(1:[)فقال،باجتهادهغيرهوقومه،]ثلاثة

أوجه:منباطلهذا:قلت

سرقة،لحاكمالىإرفعتإذاأنهالتقويمفيالواجبأن:الاول

لا:أوفيهيقطعالذيبالقدرأنهوهلةلاوليعلملامماالمسروق)2(وكان

دينهفيعمروابن.المسروقبتقويمالعارفينالعدولفيأمر،لحاكمايبدأأن

نأبهيظنلا،كثيرةأيدقطعخبرهعلىسيبنىبأنهوعلمه،وورعهوتقواه

!و.النبيبحضرةالتقويمبهجرىمالىإمستنداإلايجزم

تراهكما،""ثمنه:بلفظعمرابنعنكثرهاوالرواياتأثبتأن:الثاني

الثمنبينالفرقصلو")3(.الباري"فتحمع"البخاري"صحيحفي

السلعة.بهتقومماوالقيمة،السلعةعنعوضايقعماهوالثمنأن:والقيمة

ثمنها،فالثلاثة،أقلأوأكثرتساويوكانت،دراهمبثلاثةسلعةاشترىفمن

دراهم،بثلاثةفقومتالاخرسلعةرجلأتلففاذا.قيمتهاهوتساويهوالذي

نأفصج،السلعةعنعوضاالثلاثةلزمتفقد،الحاكمبهافقضى]2/89[

ثلاثة"ثمنها:يقالأنيحسنلاالمسروقةالسلعةفهكذالها.ثمناتسمى

ذلك.بح!سبفقضى،دراهمبثلاثةلحاكمابأمرقومتكانتإذاإلا"دراهم

بعضهم:قولفيالرواةباختلافالبخارياعتناءفيالسرهوهذاوكأن

؛تقدممايخالفلا""قيمته:بعضهمقولانمع،""قيمته:وبعضهم،""ثمنه

أنهيعلممالملكن،""قيمةيسمىأنيصحفالقضاءالتقويمبهوقعمالان

.السياقيستقيموبه،المخطوطمناستدركناه(،)طمنساقطالمعكوفتينبينما(1)

.المخطوطمنوالتصويب"."فكان(:)ط)2(

)3(2(1/79،501).
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فتلمبر.ثمنا.يسمىأنيصحلافانهفالقضاء،التقويمبهوقع

يتردد.انالغالبلكانحدسهعلىبنىلوعمرابنأن:الثالث

جنسهاقيموعارفيعارفيهابينالسلعةتقويمفيالاختلافأن:الرابع

ويقول،ثلاثةهذا:يقولالقدر،بهذايكونلاالواحدوالزمانالمكانفي

يتفاوتأنالعادةفيمحال"(:)1""الفتحفيحجرابنقال.عشرةالاخر:

لايبلغقليلنقصأوقليلةبزيادةيتفاوتوانما...الفاحشالتفاوتهذا

في-كماعمرابنعنالرواياتبعضفيجاءفقدهذاومع.غالبا"المثل

منترساسرقسارقيدقطع!ي!النبي"أن-)2(والنسائيداود"بيأ"سنن

للواقعةعمرابنإتقانعلىيدلوهذا."دراهمثلاثةثمنهالنساءصفة

.غيرهعلىالمقدمفهوبها،ومعرفته

يصح،لاأنهعلمتوقد،إسحاقابنخبرصحةفرضعلىكلههذا

القائل:أن-الصحةعنالنظرصرفمع-والصواب.ذلكتماموسيأتي

بيانه.تقدمماعلى،الجنسلىإنظرإنما"دراهم"عشرة

شيبةأبيبنعثمان"حدثنا)3(:""السننفيداودابوقالفقد:قيلفان

ابنثناقالا:-أتموهو،لفظهوهذا-العسقلانيالسريأبيبنمحمدو

عباسابنعنعطاء،عن،موسىبنأيوبعن،إسحاقبنمحمدعننمير،

".دراهمعشرةأودينارقيمتهمجنفيرجليدلمج!اللهرسولقطع:قال

)1(.)12/201(

.77(8/)ئيلعساوا(6834)اوددبوأ(2)

.(4)387رقم3()
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السريبيأوابنداود.أبوبهصرحكماالسريأبيابنلفظهذا:قلت

"لين:حاتمأبوقال:فقال،وثقهمعينابنأنالجنيدابنحكىوإن

ابنوقال."بهبأسلاوكان،الوهمكثيركان":مسلمةوقال."لحديثا

"كثيرعدي99[21/ابنوقال(".الغلطكثير،لحفظاكثيركان":وضاح

ناأيوببنشعيب"نا)1(:تقدمكمانميرابنعنوالمحفوظ."الغلط

هكذا.شيبةأبيبنعثمانلفظأنوالظاهر."نمير...بناللهعبد

الاعلى،عبد"حدثنا")2(:"المصنففيشيبةأبيابنقالفقد:قيلفإن

ابنعنعطاء،عن،موسىبنأيوبحدثني:قالإسحاقبنمحمدعن

(".دراهمعشرةالمجنوثمنالمجن،ثمندونفيالسارقيقطعلا:عباس

عنعياشعن26(ص2قسم1)ج(""التاريخفيالبخاريوذكره

الثانية.فكذلكللعهد،الاولى"المجن("فكلمة.نحوهالاعلىعبد

على،الرواياتغالبفيكماللجنسالثانيةبل،بلازمهذاليس:قلت

ولكنللعهد،معاتكوناأنويمكنأيضا،للجنسالأولىتكونأنيمكنأنه

تحقيقي.لا،تقدمماعلىاستنباطيالتقويم

ثنا:"التمهيد"صاحب"قال)3(:التركمانيابنقالفقد:قيلفإن

بنمحمدثنا،إدريسابنثنا،يوسفثنامحمد،ثنا،قاسمثنا،الوارثعبد

!يمالنبيفيهقطعالذيالمجن"قوم:قالعباسابنعنعطاء،عن،إسحاق

.("دراهمعشرة

الاسعاد.بهذا(291)3/"الدارقطني"سننفيولكنه،يتقدملم(1)

)2(/9(.)474

038(./1)4لتمهيد""257(.وانظر)8/"النقيلجوهرا")3(
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"ثنا(:368()1*صالدارقطنيقالهماإدريسابنعنالمحفوظ:قلت

بنمحمدعن،إدريسبناللهعبدثنا،أسلمبنخلاد)2(ثناصاعد،ابن

عهدعلىالمجنثمن"كان:قالعباسابنعنعطاء،عن،إسحاق

بنمحمدفإن،وأثبتأقصرالدارقطنيسند."دراهمعشرةع!م!ماللهرسول

".بأخرةاختلطأصبغبنوقاسم،يخطئممنكانوضاح

عطاءعنمرةفرواه،الحديثهذافيإسحاقابناضطربوقدهذا،

وقالمر،كماعطاءعنموسىبنأيوبعنومرةهنا،كماعباسابنعن

بنعمروعنومرة،ياتيكماجدهعنأبيهعنشعيببنعمروعن:مرة

فيالبخاريذكره،قولهليلىأبيبنالرحمنعبدعنمجاهدعنشعيب

:يقولكانعباسابنأنعطاءعنشعيببنعمروعنومرة)3(،""التاريخ

فيالبخاريوذكره(،4)النسائيأخرجه،"دراهمعشرةيومئذ"ثمنه

عطاءعنشعيببنعمروعنمرةورواه26(.ص2قسم1)ج""التاريخ

لممرسلا،عطاءعنموسىبنأيوبعنومرة)5(،""الفتحفيكمامرسلا

:قالالثانية)6(النسائيذكرعطاء.كلاممنوجعلهعباسابنفيهمايذكر

حدثني:قالسلمةبنمحمدحدثنا:قالوهببنمحمد01[0]2/"أخبرني

)1(.)3/191(

الدارقطني.منوالتصويبخطا،خلاد"ابن"(:)ط2()

26(.)2/الكبير"")3(

(4)/8(.)83

)5(2(1/301).

)6(/8(.)83

166



".مرسلعطاء.عن،موسىبنأيوبعن،إسحاقابن

بنوسعدانسلمةبنمحمد"رواهداود)1(:أبوقالفقد:قيلفإن

الوصل.هذاوظاهر،"بإسنادهإسحاقابنعنيحيى

ذكروالنسائي،سلمةبنمحمدعنحدثهمنداودأبويذكرلم:قلت

،الارسالترجيحعلىيدلماالنسائيكلاموفي.أولىفهو،وحققهذلك

ابنهو-سفيانعنمسعدةبنحميد"أخبرنيذلك)2(:عقبقالفانه

أدنى:قالعطاءعن-سليمانأبيبنالملكعبدهو-العرزميعن-حبيب

وفي."دراهمعشرةيومئذالمجنوئمن:قال.المجنثمنفيهيقطعما

عن،سليمانبنالرحيمعبد"حدثنا")3(:شيبةأبيابن"مصنف

ثمنالسارقفيهيقطعماأدنى:قالعطاءعن،سليمانبيبنالملكعبد

ابنوقال."دراهمعشرةأودينارازمانهمفيالمجنيقوموكان.المجن

"وفي:قالثم،."..أبانبنلعيسى""الحجعكتابفي")4(:التركماني

الملكعبدثناقالا:عبيدبنويعلىسلامبنمصعبعن""الحججكتاب

زمانهمفيوكانالمجن،ثمنقال؟السارقفيهيقطعما:سئلأنهعطاءعن

".دراهمعشرةأودينارايقوم

جليلإماموعطاء،البلوىبهتعمفيهمختلفحكمفيالحديثوهذا

ولهالاقطار،جميعمنالعلمأهلينتابهاحيثبمكةكانمعمر،فقيه

)4387(.رقمعقب(1)

83(.)8/النسائي)2(

)3(/9(.)475

925(.258،)8/"النقي"الجوهر)4(
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موسىبنأيوبمنلهلزموبهأعلمكانوافقهاءحفاظأئمةأصحاب

فانهم.لماعباسابنعنالحديثهذاعندهكانفلو،شعيببنوعمرو

يكنلمعطاء،أصحابأثبتوهومن،سليمانأبيبنالملكعبدوهذا

.تقدمكماقولهإلاعنهعنده

:قالأنهعنهجاءلهوألزمهمعطاءأصحابأعلمجريجابنوهذا

فرغتمابعدديناربنعمرو"جالست:وقال"سنةعشرةسبععطاء"لزمت

قلت:"إذا:قالفلا.عطاءعنفأماعطاء،غيرعنيدلسوكانعطاء"،من

أنهيرىكانلانههذاوإنما."سمعت:أقللموإن،منهسمعتهفاناعطاء،قال

منهيسمعهلمبماعطاءعنيخبررجلاسمعفاذاعطاءعندمااستوعبقد

:إسحاقأبوقالكماوهذاعطاء.عنيحكيهأنيستحلفلمكذبأنهرأى

أحدليس:الاعرجهرمز(بنالرحمنو)عبد)ذكوان(صالحأبو"قال

انهيريدان."كاذبأمهوأصادقعلمناإلاهريرة[1.1]2/بياعنيحدث

لإحاطتهما،كاذبأنهعلمامنهيسمعاهلمبماهريرةابيعنحدثإذا

عطاء"،فيالناسأثبتجريج"ابنأحمد:الإماموقال.هريرةأبيبحديث

في"(:)1التركمانيابنقال.المذهبهذالىإيذهبجريجابنوكان

لسارقيدتقطعلا)2(:يقولكان:قالجريجابنعن"الرزاقعبد"مصنف

فيعطاءعنجريجابنعنديكنلمكلههذاومع."دراهمعشرةمنأقلفي

بنإبراهيم"حدثناقال)3(:،كلامهأواخرفيالطحاويذكرهماإلاهذا

.(4981)7"لمصنف"انظرو.(952)8/لاالعقيلجوهرا"(1)

".يقولعطاء"كان:المصنفوفي".العقيلجوهرو"ا()طفيكذا)2(

.(671)3/الاثار"ني"معا)3(
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قولعلىعطاءقولكان:قالجريجابنعن،عاصمأبوثنا:قال،مرزوق

بانيشعروهذا".دراهمعشرةمنأقلفياليدتقطعلا:شعيببنعمرو

ابنزعمهماعكسوهذا،شعيببنعمروعنالقولهذاأخذإنماعطاء

نأفيترك،عباسابنعنعطاءعنجريجابنعنديكونأنأفيجوز.إسحاق

؟!شعيببنعمرولىإويعدل،عباسابنقولعلىعطاءقولكان:يقول

منبهعلامولهالزمكانوافقهاءحفاظاصحابعباسلابنكانوقد

روىمافأماشيئا.البابهذافيعنهمنهمأحديروولمعطاء،

عكرمة،عن،حصينبنداودعن،يحيىبيأبنإبراهيمعن)1(،الرزاقعبد

ابنذكرهدينار"فيهيقطعالذيالمجن"ثمن:قالعباسابنعن

.بالسماعيصرحلمإذاولاسيما،ساقطإبراهيمبشيء.فليس)2(=التركماني

ثم،الشافعيمنهسمعلمامتماسكاكانفكانه،بهالشافعيظنحسنوأما

.فسادهظهر

الثقفي،الوهابعبد"حدثنا")3(:"المصنففيشيبةأبيابنقالوقد

المجن.ثمنفياليدتقطع:قالعكرمةعنالحذاء(،مهران)بنخالدعن

منوخالدالوهابوعبد".خمسةأوأربعة:قال؟ثمنهلكذكر:لهقلتقال

وأدينارأنهعباسابنمولاهعنعكرمةعنديكونأفتراه.المشهورينالثقات

فيه؟شكهمعأخذهعمنيدريلامالىإعنهفيعدل،دراهمعشرة

عطاءوأن،قطإسحاقابنرواهمايقللمعباسابنأنيبينكلهفهذا

")56918(."المصنففي)1(

لنقي")8/257(.لجوهر"في)2(

)3(/9(.)471
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ذلكمععلمتوقدعطاء،قولهووانما.قطعباسابنعنبهيحدثلم

الموفق.والله.الحدسعلىمبنيأنه

كثير:بنالوليد"وقال)1(:""التاريخفيالبخاريقالفقد:قيلفان

(".مثله-عباسابنعنعطاءسمعمنحدثني

بنشعيبناحمد،"حدثنا936()2()صالدارقطنيوصله:قلت

عطاء،سمعمنحدثنيكثير،بنالوليدعن،أسامةأبونا،يوب1[20]2/

".عشرةيومئذالمجنثمنأنعباسابنعن

متىيدرىولا،بأخرةالتدليستركثم،يدلسكانسامةأبو:قلت

عنه.كنىلماطرقبهكانولوهو؟منيدرىلاالوليدوشيخبهذا؟حدث

اللهعبدبنمحمدعطاء:عنيحدثممنالوليدبلدأهلمنكانوقد

ماهذافيفليسمنه،سمعهإنماالوليديكونأنيبعدولا،الهالكالعرزمي

.تقدمماوالصواب.يجدي

عمروبنالرحمنوعبدداودأبيبن"حدثنا)3(:الطحاويقال

عن،شعيببنعمروعن،إسحاقابنثنا:قالالوهبيثناقالا)4(:الدمشقي

عنالسندبهذارواهالذيالمتقدمحديثهمثليعني."مثله-جدهعن،أبيه

أقمناوقد.عباسابنعنعطاء،عن،موسىبنأيوبعن،إسحاقابن

"الكبير")2/26(.)1(

لاوايمن،ايمنعنعطاءعنرواهمنصور،خالفه:الدارقطعيقال(.291)2/3()

له.صحبة

.(163)3/الاثار"ني"معافي)3(

.الطحاويمنوالتصويب.""قال)ط(:(4)
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ابنولاالوهبيولاالدمشقيلفظهوليساللفظذاكأنعلىالحجة

"نا(:9361())صالدارقطنيقالوقدهنا.ذلكمثلفيأتي،إسحاق

نا،المحاربينا،إسحاقبنهاروننازكريا،بنالقاسمبنمحمد

ثمنكان:قالجدهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعن،إسحاقبنمحمد

نامخلد،بنمحمدنا.دراهمعشرةع!م!ماللهرسولعهدعلىالمجن

خالدبنأحمدنا،نشيطأبوهوجعفرأبوالحربيهارونبنمحمد

".نحوهبإسنادهإسحاقبنمحمدنا،الوهبي

فيروىشيبةأبيابنأن935(ص3)ج"الرايةنصب"وفي

أبيهعنشعيببنعمرو"عنإسحاقابنعنالاعلىعبدعن")2("مصنفه

".المجنثمندونفيالسارقيقطع"لا:!يماللهرسولقال:قالجدهعن

نأكثير")3(ابن"تفسيروفي."دراهمعشرةالمجنثمنوكان:اللهعبدقال

مثله.فذكر-إسحاقابنعنالاعلىوعبدنميرابنعنروىشيبةأبيابن

"حدثنا")4(:"المصنفمنعليهاوقفتالتيالنسخةفيوجدتهوالذي

عن،شعيببنعمروعن،إسحاقبنمحمدعن،سليمانبنالرحيمعبد

".المجنثمنفيالقطع:يقول!يمالنبيسمعت:قالجدهعن،أبيه

بنمحمدعن،سليمانبنالرحيموعبدالاعلىعبد"حدثناوفيها)5(:

)1(.)3/391(

المؤلف.إليهوسيشير،روايتينبينتداخلهناحصلوقد(.474)2/9()

)3(/3(.)693

()4/9(047).

)5(/9(474).
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ثمن:يقولكان:قالجدهعن،ابيهعن،شعيببنعمروعن،إسحاق

".دراهمعشرةالمجن

نمير،ابن"ثنايعلىابيطريقمن925(ص8)ج"البيهقي"سننوفي

[21/301،أبيهعنشعتب[)1(بنعمرو]عنإسحاقبنمحمدثناأبي،ثنا

".دراهمعشرةغيهماللهرسولعهدعلىالمجنثمنكان:قالجدهعن

ثنا،إسماعيلبنالحسين"حدثنا)2(:368()صالدارقطنيوقال

ابنعننمير،بناللهوعبد،إدريسبناللهعبدثنا،موسىبنيوسف

نا،إسحاقبنهاروننازكريا،بنالقاسمبنمحمدوناحإسحاق

جدهعن،بيهعن،شعيببنعمروعن،إسحاقبنمحمدعن،المحاربي

".دراهمعشرة!ي!اللهرسولعهدعلىالمجنثمنكان:قال

ابنثناإدريس!،ابن"ثنا)3(:(018ص2)جحمد"أ"مسندوفي

عهدعلىالمجنقيمةانجدهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعن،إسحاق

".دراهمعشرةكانع!موواللهرسول

بناللهعبدعن،أسلمبنخلاد"أخبرنا")4(:"السننفيالنسائيوقال

جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعن،إسحاقبنمحمدعن،إدريس

".دراهمعشرة!ك!م!ماللهرسولعهدعلىالمجنثمنكان:قال

[.ن1.الاصلمنسقطت(1)

)2(/3(091).

.المخطوطمنوالتصويب،"18ص2"ج(:)طوفي)6687(.رقم)3(

(4)/8(.)84
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":راهويهبنإسحاق"مسندعن(466ص3)ج"الراية"نصبوفي

بنعمروعنيحدثإسحاقبنمحمدسمعت،إدريسبناللهعبد"حدثنا

القطع.ففيهالمجنثمنبلغما:قاللمجيمالنبيأنجدهعن،أبيهعن،شعيب

عنوسئل:قال.دراهمعشرةلمجماللهرسولعهدعلىالمجنئمنوكان

الاصلفيهولحديثاهذاأنتدلالروايةهذه.سنة"عرفها:فقال؟اللقطة

وغيرها)1(.اللقطةفيجدهعنأبيهعقشعيببنعمروحديثمنقطعة

ابنسمعت،إدريسابن"ئنا2()2(:30ص2)جأحمد""مسندوفي

اللهرسولسمعت:قالجدهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعن،إسحاق

التيالحريسةعنوسأله055الابلضالةعنيسألهمزينةمنورجلاخمي!

أخذفما:قال.مجالوضربمرتينثمنهافيها:فقال:قالمراتعها،فيتوجد

يا:فقال،فساله.لمجناثمنذلكمنيؤخذمابلغاذاالقطعففيه،اعطانهمن

."...سنةعرفها:قالالعامر؟السبيلفينجدهااللقطة،اللهرسول

بنمحمدأنا(،هارون)بنيزيد"ثنا2()3(:70ص2)ج"المسند"وفي

منرجلاسمعت:قالجدهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعن،إسحاق

عنوسأله:قال.إدريسابنحديثنحوفذكر-لمج!النبييسألوهومزينة

،بمالضربومرتينثمنهففيه،احتملقد4()وجدتهومن...فقال...الثمار

(591-491)3/لدارقطنيو(0171)داودوابو968(1،)6683حمدأاخرجه(1)

وكيرهم.(091)6/"الكبرىالسنن"فيوالبيهقي

.المخطوطمنوالتصويب.3"30ص2"ج(:)طوفي968(.1)رقم2()

)3696(.رقم)3(

قد".وجد"ومن(:"المسندفي4()
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ه"...المجنتمنذلكمنيؤخذمابلغاذاالقطعففيه،جرانهمنأخذفما

2)ج"المسند"ففيالمجن،وفيمةالقطعفيالمختصرلحديثفاما

عنارطاة(،)بنالحجاجعن1[40]2/،باببننصر"حدثنا(:2()401ص

فيماقطعلا:لمجماللهرسولقال:قالجدهعن،أبيهعن،شعيببنعمرو

.("دراهمعشرةدون

عنالجنبيمالكابيطريقمن936()2()صالدارقطنيخرجو

.حجاجعنالهذيلبنزفرطريقمنوكذلك.نحوهبسندهحجاج

السارقيقطعلا:بإسنادهحجاج"عنالفضلبنسلمةطريقمن)3(واخرج

عشرة!اللهرسولعهدعلىالمجنثمنوكانالمجن،ثمنمنأقلفي

."دراهم

غيركلاموفيهالضعفاء،عنبالتدليسمعروفأرطاةبنوالحجاج

أرطاةبنلحجاجوا:""التنقيحفي"قال)4(:"الراية"نصبوقي.ذلك

وهو،مدلسأيضاإسحاقوابن."لحديثاهذاعمرومنيسمعولم،مدلس

لهذارواياتهبعضسمعيكونأنبهفاخلق،الحجاجعنيرويممن

شعيببنعمروعنفرواها،شعيببنعمروعنالحجاجعنالحديث

تدليس.علىتدليسا

)0096(.رقم)1(

)2(.)3/291،391(

)3(.)3/391(

)4(.)3/935(
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علي:لنا"قال26(:ص2قسم1)ج""التاريخفيالبخاريقاللكن

نأشعيببنعمروحدثني،إسحاقابنعنأبي،حدثنا:قاليعقوبحدثنا

نأأخبرهمجاهداأنوحدثني-يقولكانعمروبناللهعبدأنحدثهشعيبا

اللفظفهذا".عشرةيومئذالمجنثمنأنحدثهليلىبيبنالرحمنعبد

.بالسماعإسحاقابنلتصريح،قويالروايةهذهفيالذي

ناالعلاء،بنعليبنحمد"نا368()1(:)صالدارقطنيوقال

بنعمروعنكثير،بنالوليدعن،أسامةبوناالسفر،أبيبنعبيدةبو

".دراهمعشرة)2(]يومئذ[المجنثمنكان:قالجدهعن،أبيهعن،شعيب

تدليسهمنالروايةهذهسلمتفإن،سبقكمايدلسأولاكانأسامةوأبو

.بالسماعفيهصرحالذياللفظهذافيإسحاقلابنجيدةمتابعةكانت

إنهقلنا:اسامةأبيتدليسوعنإسحاقابناضطرابعنأغمضنافان

عليهاتفقتالذيالقدرهذاجدهعنأبيهعنروىشعيببنعمروأنيثبت

كثير،بنالوليدعنأسامةأبيوروايةبالسماعالمصرحةإسحاقابنرواية

".دراهمعشرةيومئذالمجنثمن"كانوهو:

فيهكلامهمحجرابنلخصوقد.شعيببنعمروفيالنظرويبقى

فمحمولمطلقاًضعفهومنالجمهور.ووثقهمطلقا،ناس"ضعفه:بقوله

الصحيفةفيمادلسفربما،أبيهعنروايتهفأما.جدهعنأبيهعنروايتهعلى

بسماعهشعيبصرحوقدصحتها...فيريبفلاأبي،حدثني:قالفاذا...

)1(.)3/191(

الدارقطني.منالزيادة2()
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روىماجميعمنهسمعهللكن...أماكنفيعمروبناللهعبدمن

وهو،عنديأظهرالثاني؟صحيفةوالباقيبعضهاسمعأم،عنه[501]2/

".زرعةبيوالدارقطنيكلامينحطوعليه،فيهالاقواللاختلافلجامعا

فغايةعمرو،بناللهعبدمنأبيهمنبسماعهيصرحلمفاذا:قيلفان

ابنقال:الساجي"قالحجر:ابنقالوقد.الصحيفةمنيكونأنذلك

وليس،فيهحجةلاجدهعنأبيهعنروىوما،نفسهفيثقةهو:معين

بناللهعبدكتبشعيبوجد.مرسلأنهقبلمنضعيفوهوبمتصل،

عمروبناللهعبدعنصحاجوهيإرسالا،جدهعنيرويهافكانعمرو،

أحاديثهأنمعينابنلهشهد"فإذاحجر:ابنقال.يسمعها"لمأنهغير

يكونأنالباقيفغايةلبعضها،سماعهوصحيسمعها،لمأنهغيرصحاج

كلاماذلكبعدوذكر."التحملوجوهأحدوهو،صحيحةوجادة

عندناشعيببنوعمرو:المدينيابنعلي"وقال:وفيه،شيبةبنليعقوب

".صحيحوكتابه،ثقة

صحيح""كتابه:المدينيابنوقول،معينابنيدركلمالساجي:قلت

الإمامقالوقد.الصحيفةتلكلاسماعاتهفيهقيدالذيالخاصكتايهأرادلعله

فلا".حجةيكونأنفأما،بهيعتبرحديثهيكتبوإنمامناكير،أشياء"لهحمد:أ

نايريدكأنه،شيء"منهالقلبفيوجسوربمابه،احتججنا"ربما:مرةوقال

نصيبمااقل"ما:زرعةلابيكلاموفيمنكرا.لحديثايك!تلمإذابهيحتج

عنروايتهفيأنيدلوهذا.المنكر!"منجدهعنأبيهغيرعنروىمماعنه

.(1)""الثقاتفيحبانابنصرحوبذلك.قليلةغيرمناكيرجدهعنأبيه

"."الثقاتفيلهيترجمولم72(.)2/""المجروحينفيبل(1)
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أحدعلىيدلوذلك(.1()ألف931)الورقة"نيالسمعاابن"أنسابوراجع

بناللهعبدعنالجملةفيصحتهامع-الصحيفةتلكتكوننإما:أمرين

بوهوعمرويكونأنوامابها.العبثفوقعيجب،كماتحفظلم-عمرو

الصحيفة.غيرعنيدلس،الصحيفةعنيدلسكماكلاهماأو

منأبيهوبسماع،أبيهمنبالسماععمروفيهصرحماأنيتحصلفالذي

ولم.وقفةففيهبذلكيصرحلموما.الحجةبهتقومفانهاعمرو،بناللهعبد

بناللهعبدمنابيهبسماعالتصريحالحديثهذاطرقمنشيءفيأر

المجنثمن"كانلفظفيبهالتصريحفوقع،أبيهمنسماعهفأماعمرو.

عنأسامةبيأوروايةعمرو،عنإسحاقابنروايةفي"دراهمعشرةيومئذ

فيهنإلاعمرو؛عنكثيربنالوليدعنأسامةبيأوروايةعمرو،[601]2/

شعيب.بسماعالتصريحعدممع،أسامةبيأوتدليسإسحاقابناضطراب

روىقدشعيببن"عمرو:الحنفيةمنناظرهلمن)2(الشافعيقالوقد

ونسبتموهتموها،فردد،الثقاتعنأقاويلكموتخالفأقاويلناتوافقأحكاما

التيفأحاديثه،حديثهثبتممنكانإن.محجوجونفأنتم،الغلطلىإ

عليكم،حجة-حكماًثلاثيننحووهي-أكثرهاووخالفتموهاوافقناها

".بهتحتجوافلاوإلا

ثمن"كانفهو:عمروبناللهعبدعنشيءصحإن،والتياللتياوبعد

لجنساعلىمحمولفهوصحتهفرضفعلى"،دراهمعشرةيومئذالمجن

)1(.)7/102(

3(.54)6/""الامكتابفي2()
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عشرة!ك!يواللهرسولعهدعلىالمجنثمن"كان:الرواياتاكثرتوضحهكما

الذيالمجنأنالمحققةالحجةقيامبعدبذلكحجةلاأنهمروقد."دراهم

دراهم.ثلاثةقيمتهكانتع!ي!النبيفيهقطع

لىإكثيروابنالزيلعينسبهفيماولفظها،المرفوعةلجملةافأما

وفي"،المجنثمندونفيالسارقيقطع"لا:"شيبةأبيابن"مصنف

وفيالمجن"،ثمنفي"القطع:""المصنفمنعليهاوقفتالتيالنسخة

ثمنبلغ"ماعمرو:عن،إسحاقابنعن،إدريسابنعن،راهويهابنرواية

وقد،الطويلاللقطةحديثمنقطعةأنهاتقدمفقد"=القطعففيهالمجن

عمرو.عنلهإسحاقابنيةروتقدم

جدهعنأبيه"عنعمروعنعجلانابنطريقمن(1)النسائيورواه

ومن...:قالالمعلقالثمرعنسئلانه!ك!يماللهرسولعنعمروبناللهعبد

يؤويهأنبعدشيئاسرقومن،والعقوبةمثليهغرامةفعليهمنهبثسيءخرج

...".القطعفعليهالمجن،ثمنفبلغ،الجرين

سعد،بنوهشامالحارثبنعمرو"أخبرنيوهب)2(ابنطريقومن

مزينةمنرجلاأنعمروبناللهعبدجدهعن،ابيهعن،شعيببنعمروعن

:فقال؟الجبلحريسةفيترىكيفاللهرسوليا:فقالصك!يم،اللهرسولأتى

،المراحآواهفيماالاقطعلماشيةامنشيءفيوليس،والنكالومثلهاهي

اليد...".قطعففيهالمجن،ثمنفبلغ

)1(/8(.)85

)2(/8(.)86
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عنأبيهعنشعيببنعمرو"عنالاخنس)1(بناللهعبيدطريقومن

ثمرفياليدتقطعلا:قالاليد؟تقطعكمفي:!ك!ي!اللهرسولسئل:قالجده

حريسةفيولاتقطعالمجن،ثمنفيقطعتالجرينضمهفإذا.معلق

المجن".ثمنفيقطعتالمواحآوىفاذا،الجبل

ويظهرعمرو،[21701/عنطرقمن""اللقطةفيداود)2(ابوخرجهو

النسائي.ساقهمماأطولالحديثأنمنه

منشئفيأرولم.الحديثهذاعلىالمرفوعةالجملةتلكفمدار

عمرو.بناللهعبدمنأبيهبسماعولا،أبيهمنعمروبسماعالتصريجطرقه

خديجبنرافعحديث263(ص8)ج""السننفيالبيهقيذكروقد

ابنفقالهذا.شعيببنعمرووحديثكثر"ولاثمرفيدطعلا"مرفوعا:

،بالقبولمتنهالعلماءتلقتالاوللحديثاأنالطحاوي"ذكر)3(:التركماني

سيماولا،إسنادهفيويطعنون،بهيحتجونلاالثانيوالحديث.بهواحتجوا

".المثلينغرممنالاجماعيدفعهممافيهما

عنأبيهعنشعيببنعمرولمكان،إسنادهفيالطعنوإنما:أقول

منبشيءولاالحديثهذامنالقطعةبتلكيحتجأنللطحاويفليس،جده

منقطعة)4(الموطا""فيمالكاخرجوقد.جدهعنأبيهعنعمرويةرو

.!النبيعنالمكيالحسينأبيبنالرحمنعبدبناللهعبدعنالحديث

خطأ.،مكبرا"اللهعبد"وفيه.8(4)8/(1)

.(3171-0171)رقم(2)

.(632)8/"النقيلجوهرا"في)3(

(4)(2/1)83.
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فيمالكبهصرحكماشعيببنعمرومنسمعهإنماالحسينأبيوابن

2(.55ص6)ج""الأمبهامش)1(""مسندهفيكما،عنهالشافعييةرو

المجنذاك"المجن"بكلمةفالمراد،اللقطةحديثصحةفرضوعلى

فيقطعأنبعدكأنه،وسلموالهعليهاللهصلىالنبيئفيهقطعالذيالمعهود

يقربوماالالتقاطعلىحرصهسؤالهمنفاستشعر،السائلذلكجاءهالمجن

وجلداتالمثلينغرامةبذكر!مالنبيعليهفشدديكونها،أوالسرقةمن

بلغ"ماأو"دراهمثلاثةبلغ"ما:يقولأنعنوعدل،القطعلهذكرثم.النكال

نفذقدمنه،مفروغأمرذلكنويعلم،العبرةلموضعالسائلليتنبه،دينار"ربم

ردعه.منالمقصودفيأبلغذلكليكون،العملبهوجرىلحكمابه

الاممفيلىتعااللهبأيامالتذكيرتردادالقرانفيكثرهذاولمثل

ربيعةبنعتبةعلىتلاوسلموالهعليهاللهصلىالنبيانالخبروفي.السابقة

صخعقةئثلصحعقةأنذزتكمفقلأعرضوافإن)بلغفلما(،)فصلتسورةأوائل

وسلموالهعليهاللهصلىالنبيفمعلىيدهفوضععتبةبادر<!عا/وثمود

يكف)2(.أنالرحموناشده

376(.)7/""الامكتابفيوهو(.السنديترتيبمن84)2/(1)

الاجلحعنفضيلابنثناالحمانيطريقمن327()7/""تفسيرهفيالبغوياخرجه)2(

تفسيرهفيكثيرابنلحافظاواعله.اللهعبدبنجابرعنحرملةبنالذيالعن

بعضضعف"وقد:فقالالكوفيالكندياللهعبدابنوهوبالاجلح31()79

جرحافيهيذكرولم(2154//1)حاتمابيابنترجمههذالذيالو:قلت.الشيء"

الحافظ:قالالكوفيالرحمنعبدبنالحميدعبدهولحمانيواتعديلا.ولا

والذي[.]ن[.18ه]ص011صفيهالمصنفكلامتيوسيا."يخطئ"صدوق

الحماني.الحميدعمدبنيحيىهوالمصعففيهتكلم
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[]2/801ذاكقيمةعنسحثولمهذا،حفظعمروبناللهعبدوكان

إلىاضطر!النبيوفاةبعدسئلفلما؛ذلكعنيغنيمابلغهولاالمجن،

بنعمربناللهعبدعلاموقد.شرحهتقدمكما،الجنسباعتبارالحدس

نهربطلاللهنهرجاءوإذا.التحقيقعلىالمجنذاكقيمةالخطاب

)1(.معقل

الاصبهاني،ابنسعيدبنمحمدثناقالفهد،"حدثنا)2(:الطحاويقال

عنوعطاء،مجاهدعنمنصور،عن،سفيانعن،هشامبنمعاويةأخبرني

ثمنالسارقفيهيقطعمانى"اد:ع!يماللهرسولقال:قالالحبشيايمن

دينارا".يومئذيقوموكان:قال."المجن

كثيرنيالاصبهاوابن،الوجههذامنغريباللفظبهذاهذا:أقول

:قالغيلانبنمحمود"حدثنا")4(:في"السننالنسائيقالوقد)3(.الغلط

31(.03،)ص"والمنسوبالمضاففيالقلوب"ثمارانظر،مثلهذا(1)

.(631)3/الاثار"ني"معافي)2(

بنمعاوية":يقولاناراد،تعالىاللهرحمهلمصنفمنسهووهو،الاصلكذا)3(

لموضعفيفاعاده،لذلكينتبهلمثم..."الاصبهاني"ابن:وقالالقلمفسبقه"هشام

ابنلانهذاأقول.ينسىولايسهولامنوجل[،184]ص5س011صالاخر

يحرحهولم،""الصحيحفيالبخاريشيوخمنوهو،توثيقهعلىمتفقالاصبهاني

وأما."ثبتثقة":""التقريبمنجمتهترفيلحافظاقالولذلك،البتةاحد

منأخذهوهو،"الغلط"كثير:المصنفقولعليهينطبقالذيفهوهشامبنمعاوية

اللفط،هذاعلةفهو"اوهامله"صدوق:لحافظاوقوللخطا"،"كثير:فيهأحمدقول

[.]ن.الاصبهانيابنعنهحفطه

()4/8(.)82
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عن)1(،وعطاءمجاهدعنمنصور،عن،سفيانحدثنا:قالمعاويةحدثنا

المجنوثمنالمجن،ثمنقيإلاالسارق!يبمالنبييقطعلم:قالايمن

الاصبهاني.ابنمنجداأثبتمحموددينار".يومئذ

عنمنصور،عن،سفيانعن،مهديابنطريقمن)2(النسائيخرجهو

ثمنفيإلا!ي!اللهرسولعهدعلىاليدتقطعتكنلم":أيمنعنمجاهد،

،سفبانعن،يوسفبنمحمد)3(طريقومن.دينار"يومئذوقيمته،المجن

هذهفيأدخل.مثلهأيمنعنمجاهد،عن،الحكمعنمنصور)4(،عن

صالحابناوعليالحسنهرووكذلكومجاهد.منصورنبالحكمالرواية

"التاريخ"فيالبخاريعندوشيبانعوانةأبورواهوكذلك)5(.النسائيعند

وعطاء،مجاهدعن،الحكمعنمنصور،عنكلهم25(ص2قسم1)ج

أخرجه.الحكميذكرفلممنصور،1[90]2/عنجريرورواه.يمنعن

يأتي.كما،شريكرواهوكذلك)6(.النسائي

يمنو.بالسماعيصرحولممدلسلحكمو،الحكمذكروالمحفوظ

)7(:""التاريخفيالبخاريولفظ.الروايةفييهصرحكماالحبشيأيمنهو

[.]المؤلفعطاء".عنمجاهد"عنالنسخةفي(1)

)2(/8(.)82

)3(/8(.)82

والنسائي.المخطوطفيموجودوهو(،)طمنساقطمنصور"عن"(4)

)5(/8(.)83

)6(/8(.)83

)7((/25.)2
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عن-شيبانوتابعه-عوانةبيأعن(إسماعيل)بنموسىلنا"قالقال

نأفاما.."..الحبشيأيمنعنوعطاء،مجاهدعن،الحكمعنمنصور،

رواهماعليهيدلكماالواحد،عبدوالدالحبشيأيمنهويكون

ايمنبنالواحدعبد"سمعتداود:بناللهعبدطريقمن)1(الدارقطني

ووالد،"ابيهعنروياقدمجاهدوعطاءوكان:قالأبيهعن]يذكر[

.يعرفلاآخريكونأنواما؛الراشدينالخلفاءيدركلمتابعيالواحدعبد

شريك،أنبأناقالحجر،بنعلي"أخبرنا)2(:النسائيقالفقد:قيلفإن

يقطع"لا:قال]يرفعهأيمنأمابنأيمنعنومجاهد،عطاءعنمنصور،عن

)3(:""التاريخفيالبخاريوقالدينار".يومئذوثمنهالمجن،ثمنفيإلا

أيمنعنوعطاء،مجاهدعنمنصور،عن،شريكعنالوليد:أبولنا"قال

وأمحنفيإلاالسارقيقطعلا:رفعهالوليد:أبوقال-[)4(أيمنأمابن

دينار".قيمتهححفة

الدارقطنيونسبه.الغلطكثيرالحفظسيئ-فضلهعلى-شريك:قلت

نسبهكما-هوبل،بحبشيليسأيمنأمابنوأيمن.التدليسلىإلحقاوعبد

عربيفهو.الخزرجبنعوف.بن..زيدبنعبيدبنأيمن-واحدغير

.انصاري

حبشية.أمهلان،الحبشي:لهقيللعله:قيلفان

)1(.)8/491(

4973(.)"الكبرى"السعنفيوكذا83()2/8()

)3(/2(5-2.)26

)خ(.مناستدركناه(،)طمنساقطالمعكوفتينبينما()4
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كابنواحدغيرنسبها،أيمنأمفياختلف،ذلكومعبعيد.هذا:قلت

بنحصنبنعمروبنثعلبةبنت..".")1(:"الاستيعابفيالبرعبد

حبشية.لاعربيةهيهذافعلى."النعمانبنعمروبنسلمةبنمالك

حبشية.كانتأمهالعل:قيلفان

نأوغيرهمالمغازيأهلذكروقد؟التعسفلهذاالموجبوما:قلت

بقوله:تفردوقد،حالهتقدمقدوشريك.حنينيوماستشهدأيمنأمابنأيمن

مأابن"أيمن:قاليكونأووهما،ذلكزاديكونأنيجوزو،"أيمنأم"ابن

وفيأحمد.أمأمهكنيةتكنلموان،أحمد"أمابن"أحمد:يقالكما"أيمن

.سلمانأمابنسلمانيا:قالحذيفةأنوحذيفةسلمانبينجرتمحاورة

)2(.حذيفةأمابنحذيفةيا:سلمانفقال

أيمنأن:الثانية.لحكماتدليس:الاولى:علتانلخبرافلهذا[011]2/

.معروفغيرأو،الراشدينالخلفاءيدركلمتابعي

"!وسلموآلهعليهاللهصلىالنبي"قال:بقولهشريكتفردوقدهذا،

الطحاويورواية.ذلكيذكرونلاالاثباتوالائمة،حالهتقدمقدوشريك

الاصبهانيوابن.باطلةبل،شاذةسفيانعنالاصبهاني،ابنعنفهد،عن

جدا)3(.الغلطكثير

بنيحيىثنا:قالداودأبيابن"ثنا)4(:الطحاويقالفقد:قيلفان

)1(.)4/3917(

2372(.1)"المساند"فيحمدااخرجه2()

[.]ن[.181]ص(801)صبيناهكما،هشامبنمعاويةمنوالعلة.حخةثقةهوبل:قلت)3(

.(631)2/الاثار"ني"معافي(4)
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عن،أيمنعنعطاء،عنمنصور،عن،شريكثنا:قاللحمانيالحميدعبد

"،حجفةفيإلاالسارقيقطعلا":ع!م!ماللهرسولقال:قالت،ايمنأم

".دراهمعشرةمحك!ي!اللهرسولعهدعلىيومئذوقومت

ابنألحوإن،فيهمتكلموهو.إبالةعلىضغثالحمانياابنزاد:قلت

"سألت(:457ص1)جحاتمأبيلابن""العللكتابوفي.توثيقهفيمعين

انهوأرى،مرسلهو:ابيقال...صالحبنالحسنرواهحديثعنأبي

هذاروىقد:لابيقلت.صحبةلهوليمست،أيمنبنالواحدعبدوالد

نأأحدهما::وجهينمنخطأهذا:أبيقال؟..الحمانييحيىالحديث

رووهالثقاتأنالاخر:والوجه...أيمنأمعنيقولوا:لمشريكأصحاب

".قولهأيمنعنوعطاءمجاهدعنالحكمعنمنصورعن

:جملتانففيه،الجماعةروايةفيالمتنفأما

لمجماللهرسولعهدعلىاليدتقطعتكنلم":سفيانروايةفي:لىفالاو

عهدفياليدتقطعلم":صالحبنعليروايةوفيالمجن".ثمنفيإلا

إلاالسارقيقطع"لاجرير:روايةوفي.المجن"ثمنفيإلاع!م!ماللهرسول

"يقطع:وشيبانعوانةوأبيصالحبنالحسنروايةوفيالمجن".ثمنفي

وقد.جماعةوالباقون،ثقةوعلي،إماموسفيان".المجنثمنفيالسارق

شيءفيغلطوقدإلاأحدارأيت"ما:يقولدكينبنالفضلنعيمأبوكان

".صالحبنغيرالحسن

:سفيانروايةفي(ولفظها)1جرير،روايةفيتقعلم:الثانيةلجملةوا

بنالحسنإلانحوهالباقينروايةوفي.دينار"11[211/يومئذالمجن"ثمن

.المخطوطمنوالمثبت"."ولفظه(:)طفي(1)
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عشرةو1دينار!يواللهرسولعهدفيالمجنثمن"كان:عندهفلفظهاصالح

لجماعة.افاختصره،الاصلهوهذاولعل،"همدر

ثبتوقد،الجنساعتبارمنتقدمماقبيلمنفهذاحال،كلوعلى

.لحدسافسقطعمر،ابنبحديثالتحقيق

فيهقطعالذيالمجنقيمةفياختلف"فلما)1(:الطحاويقال

بقيمةوفاءفيهأنجمعأفيماإلايقطعفلم،ذلكفياحتيط!ي!اللهرسول

وهومنها،أقلهوفيمايقطعلا!ك!مقدارااللهرسولجعلهاالتيالمجن

".دراهمعشرة

نأعلىدليلايصلجماالطحاويذكرهفيماليسأنهعلمتقد:أقول

دليلايصلحماولاالمجن،ذاكقيمةدونفيماقطعلاأنهبين!النبي

دراهم.ثلاثةقيمتهأنالمحققةالواضحةلحجةايخالف

ربعفيإلايقطعلاأنهلىإاخرونذهبقد"و)2(:الطحاويقالثم

...عيينةابنبهأخبرنا،يونسحدثنابماذلكعلىواحتجوافصاعدا،دينار

حجة،هذاليس:لهمقيلفصاعدا.دينارربعفييقطعغيهماللهرسولكان

ذلكيكونأنفيحتملمجيهم،اللهرسولفيهقطععماخبرتإنماعائشةلان

مقدارذلكفجعلتدينار،ربععندهاقيمته]فكانتفيهقطعماقومتلانها

فيه[)3(".يقطع!والنبيكانما

.(163)3/الاثار""معاني(1)

)2(/3(631،164).

كلاممكانبياضالمخطوطوفي.المعنىلإكمالالطحاويكتابمنزيادة)3(

كله.الطحاوي
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فيعائشةعن،عمرةعن،جماعةوالزهريشهابابنروى:قول

،الزهرياصحاببعضعنخلافوقعثمواختلفوا.دينار،ربعفيالقطع

ذكرهالذيوهذا.الزهريعنروايتهفيعيينةابنعنيسيرخلافوقعثم

عن،الزهريعن،عيينةابنعن،الاعلىعبدبنيونسروايةهوالطحاوي

يحيىبنيحيىمنهم،عيينةابنعنجماعةرواهوهكذا.عائشةعن،عمرة

)3(.النسائيعندوقتيبةواسحاق")2(،"مسندهفيحمدو)1(،مسلمعند

عيينة.ابنعنجماعةوخالفهم

عنجماعةولحميديوالشافعي"اورده")4(:"الفتحفيحجرابنقال

الشافعيولفظ".الحديث-اليدتقطع:غيه!اللهرسولقال:بلفظعيينةابن

:قال!ماللهرسول"ان2(:45ص6)ج""الأمبهامتر)5(""مسندهفيكما

نابعد:فيما)6(الطحاويذكرهكمالحميدياولفظ.دينار"ربعفيالقطع

خرجهو[121]2/فصاعدا".دينارربعفياليد"تقطع:قالمج!اللهرسول

ولفظه:،عيينةابنعنمنهالبنالحجاجطريقمنبعدفيما)7(الطحاوي

".قطعدينارربعسرقاذا"السارق:عفييهاللهرسولقال

)1684(.رقم)1(

.()4383داودابوطريقهومن2(4)780رقم2()

)3(/8(،78.)97

(4)(21/201).

372(.)7/"الام"كتابفيوهو.(السنديترتيب2-83/)(5)

ربعفي"القطع:بلفظ)927("لحميدي"مسعدفيوهو(.166)3/الاثار""معاني)6(

فصاعدا".دينار

)7(/3(671).
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.الرواياتفيننظرثم"،بحجةهذا"ليس:الطحاويقولعنلنجبو

لاأنهعلىبحجةليساللفطبذاكلحديثاأنأرادفان:لجوابافأما

مفهومإهدارفيأصحابهرأيعلىمبنيفجوابهدينار،ربعدونفيماقطع

دونفيماالقطععلىبحجةليساراد:وان.الانبهلناشانولا،المخالفة

أبطل.فقد،دراهمعشرة

هذاوعلىقلنا:".فيهقطعماقومتلانهاذلكيكونأن"يحتمل:قوله

حجة.يكونالاحتمال

غيرهاهخالفهاقد:قيلفان

أحد.يخالفهالمكلا،قلنا:

ابنحديثغيرالطحاويذكرهممايثبتلاأنهتقدمبمااتضحفقد

عشراثنيحينئذكانالدينارصرفلان؛الحديثلهذاموافقوهوعمر،

محله.فيبينكمامردود،دراهمعشرةصرفهكان:الحنفيةوقولدرهما.

فيصرفهيكونأنيدفعلافذلك،عشرةماوقتفيصرفهكانأنهوهب

عشرةالنبويالعهدطولفيكانصرفهأنوهبعشر.اثنياخروقت

دونفيماللقطعنفيعمرابنحديثفيوليس.درهمنصففالفرق،دراهم

اتفقنافقدونصفا،درهمينالمجنذاكقومتعائشةأنوهب.دراهمثلاثة

فيها.قطعدونهافيماقطعإذالانه،دراهمثلاثةفيالقطععلى

ابنعنالاختلاففيالنظرباستقصاءيبدأأنفالواجب،الرواياتأماو

غيربروايةثم،الزهريعنغيرهروايةفيبالنظرثم،الزهريعنعيينة

ابنعنالروايتينإحدىفأخذهذا،عنعدلوالطحاوي.عمرةعنالزهري
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حدثنا(:قال)1ثم،الطحاويبهابدأوانما.غيرهلروايةالمخالفةوهي،عيينة

عن،شهابابنعنيزيد،بنيونسأخبرني:قالوهبابنأخبرنا،يونس

ربعفيالسارقيد"تقطع:قالمج!ي!هاللهرسولأنعائشةعن،وعمرةعروة

ابن1[13]2/يقاربلاعندكميزيدبن"يونس:قالثمفصاعدا")2(دينار

فمنهماختلفوا،وأنهم،عمرةعنالزهريغيرياتروبعضذكرثم."عيينة

روايةفذكرعادثم،الوقفترجيحوحاول،وقفهمنومنهمرفعهمن

عنسعدبنإبراهيمورواية،عيينةابنعنمنهالبنوالحجاجالحميدي

ذكرنا،ماعلىالزهريحديثاضطربفلما"قال)3(:ثمبنحوها،الزهري

الحجةتجبفلمذلك،ارتفعوصفنا،ماعلىعمرةعنغيرهعلىواختلف

ولنسلك،فلندعه!اللهحسيبه،قالكذابعضا".ينفيبعضهكانإذ،منهبشيء

.لجادةا

ومنلحميديواالشافعيروايةترجحفقد،عيينةابنعنالروايتانأما

بأمور:وافقهما

يحيىعنجاءوقدقديماً.منهسمعممنعيينةابنعنرواتهاأن:الأول

فيوتزيداليوموتحدث،الحديثتكتبكنت:عيينةلابن"قلت)4(:القطان

)1(.)3/164(

قالوا:اخرىطرقمن(211/)5""صحيحهفيايضامسلمأخرجههذا:قلت2()

."فصاعداًدينارربعفيإلاالسارقيدتقطعلا":بلفظمرفوعابهوهبابنحدثعا

[.]المؤلف

)3(/3(671).

.(4112/)"التهذيبتهذيب"فيكما4()
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كأنه(.1)"سئمتقدنيفا،الاولبالسماععليك:فقال.منهتنقصأوإسناده

أصوله.مراجعةمنسئميريد:

مزيدلهماوكان،لحميديوالشافعيعنهتهارومنان:التانيالوجه

الاماموقال.سنةعشرةسبعلزمهأنهالحميديعنوجاء،بهاختصاص

ابنفيالناسأثبت"هو:حاتمأبووقال."إمامعندنالحميدي"اأحمد:

".إمامثقةوهو،أصحابهرئيسوهو،عيينة

ذكرعيينةابنعن""مسندهفيهذاروىلماالحميديأن:التالثالوجه

مننسخةفيوقرآلهالطحاويذكره-كمافقال،الحديثفيعيينةابنكلام

عائشةعنعمرةعنأربعةحدثنا:قالسفيان"عن-:)2("الحميدي"مسند

ويحيى،،الايليحكيمبنورزيقبكر،أبيبناللهعبد:ترفعهلم

مايحيىحديثفيأنإلا،كلهمأحفظهملزهريوسعيد،ابنا)3(ربهوعبد

فصاعدا".دينارربعفيالقطع،عليطالولانسيتما:الرفععلىدلقد

له.حتفلولحديثبااعتنىالحميديحدثلماعيينةابنأنيدلفهذا

كتابه.أصلراجعولعله،روايتهفيالتحقيقيتحرىأنأحرىوذلك

بلفظرووهعيينةابنغيرالزهريعنرووهالذينأن:الرابعالوجه

.معناهأوالزهريعنعيينةابنعنلحميديا

أكثرهمرو]ه،الزهريغيرعمرةعن5رووالذينأن:لخامساالوجه

أيضا.معناهأولحميديابلفظ

تحريف.""سمعت:التهذيبفي(1)

.()927رقم2()

سعيد.ابناكلاهماربهوعبدويحيى)خ(.منوالمثبتبن"."(:)ط)3(
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بنهشامحديثمن")1("الصحيحينفيأن:السادسالوجه114[]2/

فيلمج!النبيعهدعلىسارقيدتقطعلم":قالتعائشةعنأبيهعنعروة

".ثمنذامنهماواحدكلوكان.حجفةأوترس:المجنثمنمنأدنى

نأيمكنهالاتعرفهلمواذا،تعرفهلمأنهايدل"حجفةأو"ترس:فقولها

تقومه.

ثمنتعرفلمأنهافيظاهر"ثمنذامنهماواحدكلكان"و:قولهاو

.المقصودةالفائدةلتتملبينتهوإلا،المجنذاك

قيمةتعرفلاانالمجنذاكبقيمةمعرفتهاعدممنيلزملا:قيلفان

لمج!.النبيفيهقطعمماغيره

ثلاثينثمنهوكان،صفوانرداءسارق!يمالنبيقطعقد:قلت

وتجحده)3(.لحلياتستعيركانتالتيالمخزوميةيدوقطعهما)2(.در

منأومنهماعائشةتأخذفكيفدينار،ربعفيهماليسالواقعتانوهاتان

دينار.ربعفييقطعكان!ك!ي!النبينإحداهما

.الثلاثهذهغيرأخرىواقعةمنذلكخذتلعلها:قيلفان

رواهماتقولأناحتاجتلماعندهاذاككانولو،ذلكيعرفلا:قلت

قيمته،عرفتالذيالاخرالشيءذاكتذكركانتبلعنها،بيهعنهشام

.(5861)ومسلم(4976)ريلبخاا(1)

مرسلا.نصفوبناللهعبدبنصفو]نعن834()2/"الموطأ"فيمالكاخرجه)2(

2(.)595ماجهوابن96(،68)8/النسائيووصله

عائشة.حديثمن(1/01)688مسلماخرجه)3(
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فيمته.عرفتولا(1)تعرفهلمماذكرمنبمقصودهاأوقىفذلك

عن،سليمانبنجعفرثنا،قتيبة"أخبرنا)2(:النسائيقالقد:قيلفان

ربعفيلمجمالنبيقطع،عائشةعن،عروةعن،الزهريعن،حسانبنحفص

دينار("

.مجهولوحفص،كلامفيهجعفر:قلت

لمخيمالنبيعنعندهاكانلو:فيقالالأمرعليكيعكسفقد:قيلفان

نأاحتاجتلمانحوهاوفصاعدا"دينارربعفيالسارقيد"تقطع:قوله

عنها.أبيهعنهشامرواهماتقول

:مسألتانهناك:قلت

دينار؟ربعفييقطعهل:لىلاو[11ه]2/

ذلك؟دونفيمايقطعهل:الثانية

علىيدلفصاعدا"دينارربعفيالسارقيدتقطع"مرفوعا:فحديثها

فكأنها.المخالفةبمفهومإلاالثانيةعلىيدلولا،بمنطوقهالاولىالمسالة

نأاستضعفت،التافهالشيءفييقطعلاأنهعلىالاحتجاجأرادتلما

مالىإوعدلت،الحديثبهذاتحتجفلم،المخالفةبمفهومالقرانتخصص

المجنذاكفيمةتكونأنتجوزكانتوكأنهاعنها.أبيهعنهشامرواه

النبيفيهيقطعماأقلانهوهوعندها،بمافاخبرتدينار،ربعمناقلكانت

لغيرها.النظروتركت!ص،

)خ(.منلمتبتو."تعرفلم")ط(:(1)

)2(/8(.)77
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ع!ح!النبينعنهاعمرةحديثرواياتبعضفيجاءفقد:قيلفان

علىالدلالةواضحوهذافصاعدا"،دينارربعفيالااليدتقطعلا":قال

الثانية.المسالة

دينارربعفيالسارقيد"تقطع:والمحفوظ.مرجوحاللفظهذا:قلت

لا":بلفظروىمنوكأن.اللهشاءإنبيانهيأتربكما،معناهفيماأوفصاعدا"

المخالفة.مفهومبمقتضىفصرح،بالمعنىروىإنما"...تقطع

فياليديقطععفيماللهرسول"كان:قالتأنهاعنهاصحفلوهذاتقررإذا

يد"تقطع:ع!يمالنبيقولمنأخذتهإنماأنهاعلىحملهلوجبدينار"ربع

قوله،فعلهيوافقأنع!ي!شانهمنأنعلىبناء،فصاعدا"دينارربعفيالسارق

رفعإذاكانأنهمنهعلم،فصاعدا"دينارربعفيالسارقيد"تقطع:قالفإذا

واقعفهو،الرفعلعدمبالفعلالقطعيقعلمفان.قطعدينارربعسرقةفيإليه

.بالقوة

فصاعدا"دينارربعفييقطعبم!يماللهرسول"كان:اللفظذاكأنلحقوا

سمع،عيينةابنحالتلكتكونأنيمكنولكن.عائشةعنيثبتلا

كذلك،تارةفرواه،فصاعدا"دينارربعفيالسارقيدتقطع":بلفظلحديثا

بلفط:وتارةمر،كماللحميديتحديثهعندلحديثبااعتنىحينوذلك

:وتارة،"قطعدينارربعسرقاذا"السارق:وتارة،دينار"ربعفي"القطع

والثلاثة.فصاعدا"دينارربعفيغطيقطعاللهرسولكان:عائشة"قالت

وأمافظاهر.،والثالثنيالثاأما.بالمعنىالرو]يةبابمنكلهاالاخيرة

فقدشيئاقالإذالمجمالنبيأنعيينةابننفسفي[161]2/استقرفلماالرابع

به.عملقدكانهأوبهعمل
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منحديثا)1(027(ص2)جالاثار""مشكلفيالطحاويذكروقد

يا،اللهرسوليا:رجل"قال:بسندهشبرمةابنعنالوليدبنشجاعطريق

"."أمك:قالمن؟ثم:قال"."أمك:قال؟الصحبةبحسنمنياحقالناس

ثم."""أبوك:قالمن؟ثم:قال.مراتثلاث-(""أمك:قالمن؟ثم:قال

)3(:الطحاويقالثم.فقطمرتينالأمذكروه-،لنيى-امنرواه !يهعيينها.-صر)2(ا

ابنلأن،شجاعحفظهماذلكفيعنهذهبعيينةابنيكونانيحتمل"قد

عنوعبر."كتابهمنيحدثكان)4(وشجاع،حفظهمنيحدثكانعيينة

.منكرةبعبارة()6(286ص2)ج"المعتصر"صاحبهذا)5(

"أخرجعوا:حديثعلىالكلامفي2(50ص2)ج"المعتصر"وفي

اخرجوا":روىعيينةابنان"العربجزيرةمننجرانوأهلالحجازيهود

ابنمنغلط"ففيه:"المعتصر"فيقالثم")7(،العربجزيرةمنالمشركين

"اليهودمكانجعليكونانفيحتمل،حفظهمنيحدثكانلأنه،عيينة

".ذلكبين[]بهيميزماالفقهمنعندهيكنلمإذ،المشركين:"والنصارى

الطحاويأرىلابشعةعبارة..."يكنلم"إذ:وقوله،"المعتصر"فيكذا

.هريرةبيأحديثمن(1)666رقم(1)

.(0671،6711)رقم2()

371(.4/)الاثار"مشكل"في)3(

.والطحاوي)خ(فيوهي(.)طمنساقطة"وشجاع...يحدث"كان4()

)خ(.مناشدركعاها)ط(،منساقطةهذا("عن)5(

[.]المؤلف.ثانيةطبعة)6(

،03)53لبخارياخرجهوقد.عماسابنحديثمن)2766(الاثار"مشكل")7(

.()1637ومسلم3168(
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ماالعلممنعندهليسالذيالمختصرتغييرمنهيوانمابها)1(،يتفوه

السابق.الموضعفيالمختصرفعلكما،عيينةابنمقامبهيعرف

حفظه،منيرويماكثيراكانعيينةابنأنهوإنماهناوالمقصود

فيفرقلاأنهيقتضي""صحيحهفيمسلموصنيعهذا،.بالمعنىويروي

رسولكان:عائشة"قالت)2(:الاولعيينةابنبلفظأولاصرحفانه،المعنى

كثير؛بنوسليمانسعد،بنوابراهيممعمر،عنالاسنادساقثم،."..الله

لحميدياكلفطوابراهيممعمرلفظأنمع،"بمثلهالزهريعن"كلهم:وفال

،البخاريأما.عيينةابنعنالشافعيكلفظسليمانولفظ،عيينةابنعن

وفي،عنهيةالرواختلفت:يقولكأنه،البتةعيينةابنروايةعنفأعرض

الكفاية.غيرهرواية

ابنعنيتينالروأرجحهيوافقهومنلحميدياروايةأنلحقوا

فانه،غيرهرو]يةعنالنظربصرفالروايتينأرجحيعرفلملونهو،عيينة

وابن،جانبمنعيينةوابنيونسمثلا:فنقول.غيرهروايةفيبالنظريعرف

كماجماعةيونسمعأنعلى؟أرجحيهماأ،جانبمنوحده[171]2/عيينة

جما.يا

أنهمالمحدثينعنالطحاوينقلما"و)3(:"الباري"فتحوفي

بل،عندهمعليهمتفقافليس،يونسعلىالزهريفيعيينةابنيقدمون

:الزهريفيسفيانعلىيونسبتقديمجزموممن.العكسعلىكثرهم

المختصر.يغثرهولم(.291)7/الاثار""مشكلفيكذلكهوبل(1)

.(1/)1684رقم)2(

)3(12(/201،301).
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الزهريصحبيونسأنوذكر.المصريصالحبنحمدو،معينبنيحيى

أيلة.قدمإذاالزهريعليهوينزلالسفر،فييزاملهوكان،سنةعشرةأربع

عيينة،ابنوأمامرارا.الزهريمنالواحدلحديثايسمعكانأنهيذكروكان

التيفيفمات،الزهريورجع.ومائةوعشرينثلاثسنةمنهسمعفإنما

بعدها".

رواهفيماولاسيما،شكبلاضبطواحفظعيينةفابن،لحفظاأما:أقول

كتابهولكن،الحفظفيدونهويونس.بالمعنىالروايةكثيرأنهإلاقديما،

معنىفلاحالكلوعلى.مهديوابنالمباركابنلهشهدكما،صحيح

المرجوحة،عيينةابنروايةذكرمالامرالطحاويولكنهنا،بينهماللموازنة

روايةالواقعأنعلمتوقدبينهما.الخلافونصب،يونسبروايةوعقبها

فأفي؛جانبمنويونسالراجحةوروايته،جانبمنالمرجوحةعيينةابن

الرجلين؟بينللموازنةمعنى

فجماعة:الزهريعنالرواةبقيةأما

الاعلىعبدبنيونسعنالطحاوييةروتقدمتيزيد.بنيونس:الاول

بياابنعن)1(""الصحيحفيالبخاريرواهوبنحوه.عنهوهبابنعن

عندمسكينبنالحارث:وهبابنعنرواهوكذلك.وهبابنعنأويس

داود)3(.بياعندصالحبنوأحمدبيانبنووهبالسرحوابن)2(،النسائي

)0967(.رقم)1(

)2(/8(.)78

)4384(.رقم)3(
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فيوقالا،وهبابنعنشجاعبنوالوليدحرملةعن()1مسلمورواه

بالمعنىروايةوهذهفصاعدا(".دينارربعفيإلااليدتقطع"لا:المتن

ثبت.وأكثروالاولون،المخالفةبمفهومبالتصريح

وأخرج،عتابعن36()2(ص6)ج"المسند"فيأحمدالامامخرجو

عن،يونسعن،المباركابنعنكلاهماموسى،بنحبانعن)3(النسائي

فصاعدا".دينارربعفياليد"تقطع:مرفوعاعائشةعن،عمرةعن،الزهري

:يقولوكان،وهبابنمنأثبتالمباركابنلان،تقدممماأثبتوهذا

أصول[181]2/تتبعالمباركابنعادةمنوكان.صحيحيونسكتاب

لمأنهلذلكويشهد.كتابهأصلمنيونسعنهذاأخذأنهفالظاهر،شيوخه

لاوهبابنروايةفييونسغيرالزهريعنالرواةوبقية،عروةيذكر

اللفظ.بهذاليسعائشةعنعروةوحديث،عروةيذكرون

هشامحفظهالذيهوعروةلفطيكونأنيحتمل")4(:""الفتحوفي

.عمرةلفطعلىفساقه،عمرةحديثعلىعروةحديثيونسوحملعنه،

كثيرا".لهميقعوهذا

فرعمنأوحفظهمنحدثإذاالتصرفهذايونسيتصرفوإنما:أقول

بهذافبان.الوجهعلىيكونفإنماأصلهمنحدثإذافأما.أصولهمنخرجه

الروايةهذهولقوة،كتابهأصلمنيونسعنالحديثأخذالمباركابنأن

)1684/2(.رقم)1(

خطاه"113ص":(ط)فيو.(97042)رقم(2)

()38(/87).

(4)(21/401).
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هذهيونسروايةأنلىإيشيركأنه،عيينةابنروايةعقبأحمدالامامذكرها

.الصوابهي

القعنبيعن")1("الصحيحفيالبخاريعندسعد.بنإبراهيم:الثاني

)2(:الطحاويذكرهوكذلك.يونسعنالمباركابنروايةبمثلإبراهيمعن

)3(""الصحيحفيمسلموأخرجه."إبراهيمثناسد،ثنا،المؤذنربيع"ثنا

كثيربنسليمانأخبرنا،هارونبنيزيد"ثناشيبةأبيبنبكرأبيعن

في"القطع(")4(:شيبةأبيابن"مصنفوفي.المتنيسقولم."..وإبراهيم

.سليمانلفطوهذافصاعدا"،دينارربع

قريبا.روايتهتقدمتكثير.بنسليمان:الثالث

عقب")5("الصحيحفيالبخاريقال:والسادسلخاممسواالرابع

ومعمر".،الزهريأخيوابنخالد،بنالرحمنعبد"وتابعه:إبراهيمرواية

فيالذهليفوصلها..الرحمنعبدمتابعة"أما")6(:"الفتحوفي

...إبراهيمروايةنحوعنه،الليثعن،صالحبناللهعبدعن""الزهريات

طريقمن""صحيحهفيعوانةأبوفوصلها...الزهرياخيابنمتابعةوأما

واما...عمهعن،شهابابنأخيابنعنسعد،بنإبراهيمبنيعقوب

)9678(.رقم1()

.(167)3/الاثار"نيمعا"2()

.(1684)رقم)3(

()4/9(468،946).

)9678(.رقم)5(

)6((21/101).
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روايةمنمسلموأخرجه.عنهالرزاقعبدعنأحمدفوصلهامعمر،متابعة

فيالسارقيد"تقطع:ولفظه،النسائيوساقه.لفظهيسقلملكنالرزاقعبد

أبيبنسعيدطريقمنعوانةوأبوأيضاهوووصلها.فصاعدا"دينارربع

رويناهمعمرا،نبلناسعيد:قال:اخرهفيعوانةأبووقالمعمر.عنعروبة

منكثيرفيشاركهوقدمعمر،منأكبروسعيد...شابوهو911[]2/عنه

".النسائيأخرجه،يرفعهلملكنمعمرعنالمباركابنورواه.شيوخه

)2(مسلمورواية(.1()631ص6)ج"المسند"فيحمدأرواية:أقول

يةورو.الرزاقعبدعنحميدبنوعبدإبراهيمبنإسحاقعنهي

فيالبيهقيأخرجهوكذلك.الرزاقعبدعنإسحاقعنهي)3(النسائي

.الرزاقعبدعنالسلمييوسفبنأحمدطريقمن2(45ص8)ج""السنن

الخفافالوهابعبدعنهي)4(النسائيعندعروبةابيبنسعيدورواية

ذكرلكن،عروبةأبيابنعنالناسأثبتمنالوهابعبدعدواوقد.عنه

سعيد:قولفإنهنا،يضرلاوهذا.وبعدهالاختلاطقبلمنسمعأنهبعضهم

فإنقديما،هذاروىسعيدابأنيقضيشاب("وهوعنهرويناهمعمرا،"نبلنا

سنةخرأوالاختلاطبهبدأوسعيد،وتسعينسبعأوستسنةولدمعمرا

بينالجامعهوهذا.481سنةواستحكمهـ،451سنةقليلابهواشتد،431

بها.عبرةفلاالمنقطعةفأماذلك،فيالمتصلةالحكايات

)40253(.رقم)1(

)1684(.رقم)2(

)3(/8(.)78

4()/8(.)78
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عنه.نصربنسويدعن1()النسائيعندفهيالمباركابنروايةفأما

لمولكنهما،الشيخاندركهفقد.سنة19وعمره04،2سنةماتوسويد

النسائيووثقه،والترمذيالنسائيلهروىوانما.""الصحيحفيعنهيخرجا

روىوقد.أعلمفالله،متقنا""كان:حبانابنوقال.قاسمبنومسلمة

عائشةعن،عمرةعنسعيد،بنيحيىعن،المباركابنعن،عنه)2(النسائي

فصاعدا.دينارربعفييقطع:قالت

عمرةعنعنه)4(عيينةوابن)3(مالكرواهمايحىعنالرواياتوأثبت

لمفانفصاعدا".دينارربعفيالقطع:نسيتولاعليئطال"ما:عائشةعن

قالوقدمعمر.منفالتقصيرمعمرعنالمباركابنعنروايتهفيوهميكن

هؤلاءحديثمنليإأحمثمعمرعنالرزاقعبد"حديثأحمد)5(:الامام

)حيثباليمنفيهاوينظركتبهيتعاهد)معمر(كانمعمر(،)عنالبصريين

".بالبصرةحفظايحدثهموكان(،الرزاقعبدمنهسمع

فكأنسويد،منالوهميكنلمفانسماعا،أقدمعروبةأبيبنوسعيد

فيفشكالمباركابنمنهسمعحيثحفظهمنمرةلحديثباحدثمعمرا

(1)/8(.)78

)2(.)8/97(

بنو(165)3/والطحاوي97()8/النسائيطريقهومن832()2/"الموطا"في)3(

.(4)462حبان

والطحاوي97()8/لعسائيو028()""مسندهفيلحميدياطريقهمناخرجه(4)

/3(651).

31(.2)6/"التهذيبتهذيب"فيكما)5(
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معمربهحدثوقدزيد.بنلحمادهذامثليقعكانكما،بهفقصر،الرفع

كانحيثباليمنبهوحدث.فرفعه،عروبةبيابنمنهسمعحيثذلكقبل

منالرزاقعبدمنسمعإنماحمدأ[21012/والامام.فرفعهكتبهيتعاهد

"."التهذيبمنالرزاقعبدترجمةفيتراهكما،أصوله

)1(:22(0)ص"الطيالسيداودأبي"مسندفي.صالحبنزمعة:السابع

تقطع:قاللمجيماللهرسولأنعائشةعن،عمرةعن،الزهريعن،زمعةحدثنا

فصاعدا".دينارربعفيالسارقيد

وغيرهماوالشافعيالحميديرواهكماالزهريعنرووهسبعةفهؤلاء

ومعمر،عيينةابنعلىاختلافهناكوإنما.الزهريعنعيينةابنعن

الاختلافأنوهب.للباقينالموافقةهيمنهماكلعنالروايتينوأرجح

وراءوليس.الباقينبروايةلحديثاويثبت،فقطفبروايتهماضار،عنهما

حديثفيفليس.المعنىاتحادمع،الالفاظفييسيراختلافإلاذلك

مسقطا،اضطرابايكونأنعنفصلااضطرابا،يسمىأنيسوغماالزهري

تقدمالذيإسحاقابنبحديثتشبثهمع،مبالاةبقلةالطحاويزعمكما

حاله!

فجماعة:عمرةعنالرواةبقيةأماو

بناللهعبدبنالرحمنعبدبنمحمدأخيهاابنابن:الأول

فيالبخاريقال.الانصاريزرارةبنسعد)2(بنالرحمنعبد

)1582(.رقم)1(

2(.89)9/""التهذيبوراجع(5)خمنوالتصويبخطا،""سعدة(:إط2()
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الحسينحدثنا،الوارثعبدثنا،ميسرةبنعمرانحدثنا(")1(:"الصحيح

،الانصاريالرحمنعبدبنمحمدعنكثير،أبيبنيحمىعن(،)المعلم

:قالغ!يوالنبيعنحدثتهمعائشةأنحدثتهالرحمنعبدبنتعمرةعن

دينار(".ربعفياليد"تقطع

بنيحيىبسماعوصرحالصمد،عبدابنهأيضاالوارثعبدعنورواه

فيكما،يحيىبنوهمامشدادبنحربأيضايحيىعنورواهكثير.أبي

6)جأحمد""مسندفيحربورواية.الاسماعيليعن")2("الفتح

عن")4("الفتحفيكمايحيىعنزيادبنهقلرواهوكذلك2()3(.52ص

".يعلىبيأ"مسند

حسين،ثنا،الوارثعبدثنا،مسعدةبنحميد"أنا)5(:النسائيوقال

كلمةذكرثم،الانصاريالرحمنعبدبنمحمدعنكثير،بيابنيحيىعن

فيالااليدتقطعلا:غ!حاللهرسولقال:قالتعائشةعنعمرةعنمعناها:

:والصواب،معناها"كلمة"فذكر:قولهبدليلحميلميتقنلم.دينار"ربع

مر.كمادينار"ربعفياليد"تقطع

إسماعيلبيأالملكعبدبنإبراهيمطريقمن)6(النسائيوروى

)1967(.رقم)1(

)2(.)12/101(

)26141(.رقم)3(

"."المستخرجفينعيمبيالىاعزاهوإنما"يعلىبيا"مسعدذكرفيهوليس(.21/101)(4)

(5)/8(0.)8

(6)/8(0)8.
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بنالرحمنعبدبنمحمدعن121[]2/كثير،ابيبنيحيىعنالقناد،

لقنادودينار.ربعفياليديقطع!ي!النبيكان:عائشةعن،عمرةعن،ثوبان

فييهم":العقيليوقال.ضعفهمعينابنأنالساجيوذكر،بعمدةليس

السندفيوهمفقد"."يخطئ")1(:"الثقاتفيحبانابنوقال."الحديث

رأيت.كماالمتنفيووهم،"ثوبان"بن:بقوله

منهم،جماعةعنهرواه.حزمبنعمروبنمحمدبنبكرأبو:الئاني

)3(الطحاويوعند،وجهينمن)2(""صحيحهفيمسلمعندالهادبنيزيد

ومنهم)4(،النسائيعندسلمانبنالرحمنعبدومنهم.اخرينوجهينمن

"لا:المرفوعالمتنفيوقال)6(.والبيهقي)5(الطحاويعندإسحاقابن

دينار(".ربعفيإلااليدتقطع

بكر:أبيعنإسحاقابنطريقمن2(55ص8)جالبيهقيروايةوفي

لمإنبنيأي:الرحمنعبدبنتعمرةليإفبعثت،سرققدبنبطي"أتيت

لمجواللهرسولسمعتأنهاحدثتنيعائشةفان؛تقطعهفلادينارربعبلغيكن

)1(.)6/26(

4(.)1684/رقم)2(

)3(.)3/165(

السنن"فيكماالهادبنيزيدعنيرويهإنماسلمانبنلرحمنوعبد08(.)8/)4(

نسخمنالهاددابن"يزيدسقطوقد(15917)"التحفةو")7376("الكبرى

سهوا.لمجتبىا

5()/3(661).

2(.55)8/"الكبرى"في)6(
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دينار".ربعدونفييقطعلا:يقول

(255ص8)ج"البيهقيو"سنن08()1(ص6)جأحمد""مسندوفي

"قدمت:قالالغسانييحيىبنيحيىعنراشد،بنهحمدطريقمن

علىعاملوهوحزم،بنعمروبنمحمدبنبكرأبافلقيت،المدينة

سرققدحورانيبلادكمأهلمن:البيهقي)زادبسارقأتيت:فقال،المدينة

تعجللاأنالرحمنعبدبنتعمرةخالتيليإفأرسلت(قال.يسيرةسرقة

لمجي!:اللهرسولقال:تقولعائشةسمعتأنهافاخبرتني،فاتتني:قال...

".ذلكمننىادهوفيماتقطعواولاالدينار،ربعفياقطعوا

لدوقد.فصاعدا"دينارربعفياليد"تقطعلفطعمرةعنالاثبت

فما،عائشةعندكانالذيهواللفظهذاأنعلى-تقدم-كماعروةحديث

بالمعنى.يةالرومن-ونحوه."..إلااليدتقطعلا":الروايةهذهفيوقع

حكمين:علىيدللحديثاأن-أعلموالله-هنالذلكوالمقتضي

دينار.ربعفيالقطعإثبات:الاول

ذلك.دونفيماالقطعنفي:الثاني

ربعفياليد"تقطع:مثلايقالأنفحقه،الاهمهوالاولكانفاذا

اليدتقطع"لامثلا:يقالأنفحقه،الاهمهوالثانيكان[122]2/واذادينار".

فيالاهمكانفلما.اللفظينبينجمعسواءكاناواذادينار".ربعفيإلا

والاشبه.فقهيوبماالتعبيروقعالثانيلحكماهوبكرأبوذكرهاالتيالواقعة

فثبت،الثانيالحكمبيانصددفيالحديثسمعبكر،أبيمنالتصرفأن

)24515(.رقم)1(
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حيثاستشعركأنهثم.بذلكفعبر،الثانيللفطالمقتضيبالمعنىذهنهفي

بينفجمعالسواء،علىالمعنيينيقتضيعمرةلفظأصلأنالغسانيأخبر

أهميةيقتضيوالمقام،الاولأهميةيقتضيلحديثالفظكانوانما.اللفظين

فتدبر.،نيالثا

طريقمن)1("الصحيح"فيمسلمأخرجهيسار.بنسليمان:الثالث

يسار،بنسليمانعن،أبيه"عنالاشجبنبكيربنمخرمةعنوهب،ابن

لا:يقولجم!يماللهرسولسمعتأنهاتحدثعائشةسمعتأنهاعمرةعن

عنيونسعن)2(الطحاويخرجهو.فصاعدا"دينارربحفيإلااليدتقطع

".السارق"يد:قالأنهإلا،مثلهوهبابن

ابنحدثنا.أبيهمنيسمعلممخرمةأنتزعمون"أنتم)3(:الطحاويقال

سألت:قالسلمةبنموسىخالهعن،مريمأبيابنثنا:قالداودأبي

لا".:فقالشيئا؟أبيكمنسمعتهلبكير:بنمخرمة

حديثوهوواحدا،حديثاإلاأبيهمنيسمعلم"داود:أبوقال:أقول

فيمايرويأنلهأذنأبوهكانفإن،لجملةافيأبيهمنسمعفقد.الوتر"

قويالكتابذاكصحةثبتفان؛وجادةفهيوالا،الاتصالثبتكتابه

أخذ"أحمد:قال.بهيعتدكانمالكاأنالكتابصحةعلىويدلالامر.

منفهويسار،بنسليمانعنبلغني:يقولشيءفكل،مخرمةكتابمالك

)1684/3(.رقم)1(

)2(.)3/164(

)3(.)3/164(
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عنعندهالثقةعنمالكيرويوربما."سليمانعنأبيهعنمخرمةكتاب

قلت:اويسبيأبنإسماعيل"سالت:حاتمأبوقالوقد.الاشجبنبكير

بكير".بنمخرمة:قالهو؟من-الثقةحدثني:مالكيقولالذيهذا)1(

عن،حبيبأبيبنيزيدعن،إسحاقابنطريقمن)2(النسائيخرجو

:تقولعائشةسمعتأنهاعمرةعنيسار،بنسليمانعن،الاشجبنبكير

ثمنما:لعائشةقيل."المجنثمنفيالااليدتقطع"لا:!ي!اللهرسولقال

"سمعت]2/123[بيهعن)3(مخرمةطريقومن.دينار"ربع:قالتالمجن؟

كانت:يقولالزبيربنعروةسمعت:يقولالاخنسيالوليد)4(بنعثمان

"،ثمنهاوالمجنفيالااليدتقطع"لا:قالنهلمجحالنبيعنتحدثعائشة

يزعميساربنسليمانوسمعت.دراهمأربعةالمجن:قالعروةأنوزعم

!ييهاللهرسولسمعتأنهاتحدثعائشةسمعت:تقولعمرةسمعنه

(".فوقهفمادينارربعفيالااليدتقطعلا:يقول

سمعفوقهمنأووكأنه،ويدلسشيء،حفظهفيإسحاقابن:أقول

حديثوالصواب.الحديثينفخلطبيه،عنمخرمةذكرهكماالحديث

،عروةعنالوليدبنعثمانعنبكيرروايةمنهوإنماالمجنفذكر.مخرمة

فيحبانابنذكرهالوليدبنوعثمان.للمجنفيهاذكرلاسليمانورواية

)خ(.منوالمثبتهو".هذا"(:)ط(1)

)2(/8(.)81

)3(/8(.)81

"."التقريبانظر.يقالهماوكلا.الوليد"بيأ"بن:النسائيعند(4)
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ابنقاعدةمنعرفلما،لحالاجهالةعنيخرجهلاوذاك")1(،الثقات"

قالفقد،تقويهفإنهاعنه،الاشجبنبكيريةروصحتإنلكن.حبان

فلارجلعنروىالاشج()بناللهعبدبنبكيريترإذا":صالحبنأحمد

وجهين:تحتملالعبارةوهذه".فيهشكلاالذيالثقةفهو،عنهتسال

.المرويذاكعن:أي."عنهتسال"فلا:بقولهالمراديكونأن:الاول

يحتاجولا،فيهشكلاالذيالثقةبكيراأيفانهمتابعا،لبكيرتلتمسلا:اي

متابع.لىإ

الثقة.فانه،الرجلذاكعنتسألفلاالمراد:يكونأن:نيالثاالوجه

أعلم.والله.فيهشكلاثقةعنإلايرويلابكيراأنيعني

")2("الصحيحينفيماعروةحديثمنفالصواب،حالكلعلىو

عهدعلىسارقيدتقطعلم":قالتعائشةعنأبيهعنعروةبنهشامعن

اذمنهماواحدكلوكان،حجفةأوترس:المجنثمنمنأدنىفيجم!النبي

".ثمن

.النعمانبنحارثةبنالرحمنعبدبنمحمدوهو.الرجالأبو:الرابع

بناللهعبدحدثنا:قال،يعقوببنإبراهيم"أخبرني)3(:النسائيقال

أبيابنالرحمنعبدبنمحمدبنالرحمنعبدحدثنا:قال،يوسف

يديقطعع!:اللهرسولقال:قالتعائشةعن،عمرةعن،ابيهعن،الرجال

)1(.)7/391(

.(5861)ومسلم(4976)ريلبخاا(2)

()3(8/08).
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دينار".ربعالمجنوثمن،المجنلمنفيالسارق

منالنسائي"أخرجه:بقوله1()""الفتحفيالروايةهذهحجرابنذكر

الرحمن،عبدبنمحمدعن،الرجالأبي124[]2/بنالرحمنعبدرواية

"عن"كلمةإسقاطوالصواب،النسخةفيوقعكذا."عمرةعن،أبيهعن

محمد"."قبلالواقعة

وثقهالرحمنعبدوابنه.أمهوعمرة،عندهمثقةالرجالبووهذا،

وقالداود.بووحاتموأبوزرعةأبولينهلكنوغيرهما،معينوابنأحمد

يعرفلافإنه،حديثينخلطراهوأخطأ".ربما"")2(:الثقات"فيحبانابن

لمعائشةنعروةعن"الصحيحين"حديثدلوقد.المجنذكرعمرةعن

شرحه.تقدمكماالمجن،ثمنتحقتكن

شيبة،بنعلي"حدثنا)3(:الطحاويقال:والسابعوالسادسالخامس

ربيعة،بنجعفرعن،أيوببنيحمىثني:قال،صالحبناللهعبدثنا:قال

وأبي(جاريةبنالعلاءبنالاسود:)ويقالجاريةبنالاسودبنالعلاءعن

فدخلوا،القطعفيتنازعواأنهم،خنيسبنوكثيرالرحمنعبدبنسلمة

الايقظعلا:!يماللهرسولقال:عائشةقالت:فقالتيسألونها،عمرةعلى

دينار".ربعفي

ولاسماعا،عنهربيعةبنلجعفرنعلمفلاسلمةأبو"أما:الطحاويقال

)1(.)12/101(

)2(/7(.)29

المعلمي.صححهالاسناد،رجالفيتصحيفوفيه(.661)3/الاثار"ني"معا)3(
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أصلا".لقيهنعلمه

جزء،بنالحارثبناللهعبدرأىربيعةبنجعفرأنذكروا:أقول

التيفي:وقيلقبلها،التيفي:وقيل،الراجحعلى86سنةتوفياللهوعبد

وقد75.سنةنحوجعفرمولديكونأنفيشبه؛بسنتينبعدها:وقيلبعدها،

ممكن.فاللقاء40،1سنة:وقيل49،سنة:فقيل،سلمةبيوفاةفياختلف

أعلم.والله

يبلغمافيالقطع:قولهوكان،الفقيهالرأ!ربيعةالمدينةفيكانو

عنالتعبيرمنالرواياتبعضفيوماعلىالباعثهوهذافكأندرهما،

روايةفيوقعكماذلك،نحواو."..اليدتقطع"لابلفظالحديث

وغيرها.يساربنسليمان

عن،عمرةعنالنضر،أبو"ثنالهيعةابنرواهفيماالنضر.أبو:الثامن

فماالمجنثمنفيإلاالسارقيدتقطعلا":قالعفي!اللهرسولأنعائشة

ثمنما:لعائشةفقلت:الرحمنعبد125[21/بنتعمرةقالت".فوقه

وابن2(.56ص8)جالبيهقيأخرجهدينار(".ربع:قالتيومئذ؟المجن

ضعيف.لهيعة

"المعجمفيالطبرانيأخرجهفيما.الغسانييحيىبنيحتى:التاسع

الدمشقيمالكبنأنسبنأحمدعن98()1(وص3)صالصغير"

بنإبراهيمعنمنهماكل،الدمشقيروحأبيبنخالدوعن،المقري

عائشةعن،عمرةعنجده،عن،أبيهعن،الغسانييحيىبنيحيىبنهشام

مصادرفيكما"روجبن"خالد:نيالطبراشيخاسمفيوالصواب(.1/01،951)(1)

زحم.
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فصاعدا".دينارربعفي"القطع:!ي!النبيقال:قالت

الموضعفيزاد،"ولدهإلايحيىبنيحمىعنيروهلم":الطبرانيقال

")1(،الثقات"فيحبانابنذكرههشامبنوإبراهيم(".ثقات"وهم:الثاني

علىتدلقصةوذكر)2(،حاتمأبوفيهطعنلكن.""صحيحهفيلهخرجو

أعلم.والله.غفلةبهكانإبراهيمأن

الذينمنكثيرمناجل)3(وهو.الانصاريسعيدبنيحيىالعاشر:

كماالخطألىإعنهالحديثهذارواةنسببعضهملانأخرتهوإنماتقدموا،

(،الزعفرانيالصباح)بنمحمدبنلحسن"أخبرنا)4(:النسائيقال.يأتي

عن(،عروبةأبي)بنسعيدعنعطاء(،)بنالوهابعبدحدثنا:قال

فيالسارقيد"تقطعمج!يو:النبيعن،عائشةعن،عمرةعنسعيد،بنيحيى

بنمسلمنبأنا:قالفضيلبنمحمدبنيزيدأخبرنيفصاعدا".دينارربع

عائشةعن،عمرةعنسعيد،بنيحمىحدثنا:قال،بانحدثنا:قال،إبراهيم

وقالفصاعدا".دينارربعفيالسارقيدتقطع:قال!ك!يمالنبيان

فساقه."..إبراهيمبنمسلمثنا،خزيمةبنمحمد"حدثنا)5(:الطحاوي

مثله.

وثقه،مسلمرجالمنالوهابوعبد.البخاريرجالمنثقةلحسنا

)1(.)8/97(

.(2241/)لاوالتعديللجرح"ا2()

خطأ.أجل"من9)ط(:في)3(

)4(/8(.)97

.(641)3/الآثار"ني"معا)5(
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أحمد:الاممامقالسعيد،عنروايتهفيوقدموه.اخرونودينهمطلقا،جماعة

أبيابنحديثفيالسهميوعنعنهداودأبووسئل.بسعيد"عالما"كان

الاختلاطزمنسمعالوهابعبد:لهفقيل.أقدمالوهابعبد:فقال؟عروبة

:يقولأحمدسمعتهذا؟قالمن:فقالسعيد(.اختلاط)يعني

وعرف،عروبةبيأبنسعيد"لزمسعد:ابنوقال."أقدمالوهاب"عبد

به؟يحتج:لهقيل"حديثهيكتب":البخاريوقال."...كتبهوكتب،بصحبته

مناكير".أحاديثوأقوامثورعنيدلسكاننهإلا"أرجو،[126]2/:قال

قديم.منهالوهابعبدوسماع،بأخرةاختلطنهإلاجليلثقةوسعيد

بنمحمدتابعهقدولكن،يوثقلمالنسائيفشيخ،الثانيالسندماو

لهوأخرج،مسلمرجالمنبانو.عليهمتفقثقةومسلم.رأيتكماخزيمة

."...أبانثناإبراهيمبنمسلملنا"قال:بلفظ")1("الصحيحفيالبخاري

بأنبعضهمأعلهلكنحتما.للحجةصالحالسندينفمجموعلجملةوبا

ولانسيت"ما:عائشةقالت:عمرةعنيحىعنرويا)3(عيينةبنومالكا)2(

أخوهوروى.يحيىعنجماعة5رووبنحوهدينار".ربعفيالقطععلي،طال

عائشة:قالت:عمرةعنحكيمبنورزيقبكرأبيبناللهوعبدربهعبد

أصله.منلحديثاإعلالالطحاويحاولبل.دينار"ربعفي"القطع

232(.0)رقمالحديثعقب(1)

وابن(651)3/و]لطحاوي97()8/العسائيطريقهومن832(،2/)"الموطا"في2()

371(.)12/""المعرفةفيوالبيهقي4()462حبان

(165)3/والطحاوي97()8/والنسائي028()""مسندهفيلحميديااخرجه)3(

371(.037،)12/""المعرفةفيوالبيهقي
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عندلحديثايكونانبينمنافاةلابانهوغيره(1)البيهقيواجاب

"الموطأ")2(وفي.أخرىبمضمونهفتفتيوتستفتى،تارةبهفتخبر،عائشة

ومعهامكةلىإ...عائشة"خرجت:قالتعمرةعنبكرأبيبناللهعبدعن

فقطعت...عائشةبهفامرت،فاعترفذلكعنالعبدفسئل...لهامولاتان

فصاعدا".دينارربعفيالقطع:عائشةوقالت.يده

فياليد"تقطعوأكثرها:الطرقأثبتفيالمرفوعلفظأنلجمعاويؤيد

في"القطعشذ:ماإلاطرقهجميعفيالموقوفولفظفصاعدا(".دينارربع

فيوالمدار."نسيتولاعليطال"ما:قبلهيحيىوزادفصاعدا".دينارربع

ظنهعلىغلبياتالروتدبرمنأنريبولا،الظنغلبةعلىالبابهذا

نأوعلمبينهما،تعارضلانهو،الخبرينمنكلصحةواضحةغلبة

جدا.بعيدالخطأعلىاذحمل

منواحدغيرحدثني:الطحاوي"قال)3(:التركمانيابنقالوقدهذا،

إسماعيلبنمؤملثنا،الرمليشيبانبنأحمدعنالعلمأهلمنأصحابنا

القاسم،بنالرحمنعبدعن،أيوبعنزيد،بنحمادعن)كذا(،الرملي

:أيوبقالفصاعدا.دينارربعفيالسارقيقطع:قالتعائشةعن،عمرةعن

إنها:الرحمنعبدلهفقال.ورفعه،عائشةعن،عمرةعن،يحيىوحدث

".رفعهيحيىفترك،ترفعهلاكانت

372(./21)"لمعرفةا"في(1)

()2(/2،832.)833

2(.55)8/"النقيلجوهر"افي)3(
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نأيظهرلكنزيد)1(،بنحمادعنالخبرهذايثبتلاالسندهذاوبمثل

عنيزيد،بنوأبانعروبةأبيبنسعيدروايةتقدمفقدأصلا.له]2/127[

رفعواالذينالائباترواهالذيباللفظمرفوعاعائشةعن،عمرةعن،يحيى

وابنمالكوروى.فصاعدا"دينارربعفيالسارقيد"تقطع:الحديث

القطع:نسيتولاعليطال"ما:قالتعائشةأنعمرةعنيحتى،عن،عيينة

،الواقفونرواهالذياللفظهودينار"ربعفي"القطع:وقولهدينار".ربعفي

فانكر،بالمرفوعيحدثفكان،الخبرينكلايحيىعندكانأنهيدلفهذا

يةروعنيحيىفأعرض،الموقوفوسمعيسمعهلممنبعضعليه

علىبالاصرارالحالحقيقةيعلاملامنيتهمهأنعنلنفسهصوئاالمرفوع

الخطا.

ثمورزيقربهوعبدبكرأبيبناللهعبدروايةعيينةابنذكروقدهذا،

علي،طالولانسيتما:الرفععلىدلقدمايحيىحديثفيأن"إلا:قال

يكونأنيجوز"قد:بقولهالطحاوي)2(اعترضه.دينار"ربعفيالقطع

كانتممالمجوالرسولفيهقطعمانسيتولاعليئطالما:ذلكفيمعناها

دينار".ربععندهاقيمته

النبيفيهقطعفيمايعرفلاأنهوبيان،الاحتمالدفعمرقد:أقول

لكتابمنترجمتهفيسبقكما،الحفظسعىإسماعيلبنمؤمللانيعني:قلت()1

لرملي(االطحاويعندالذيأنفالظاهر.مكةنزيلبصريوهو2(.)52برقم

[.]ن.أعلموالله(.لمكي)ا:صوابه

الاثار"ني"معافيالطحاويوقول)خ(.منوالمثبت."به"اعترف(:)طفي2()

/3(165).
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حديثدلوقد.لمجنإلاقليلهوماوسلموآلهعليهاللهصلى

تكنلمأنهاعلىعائشةعن،ابيهعن،عروةبنهشامعن)1(""الصحيحين

ربهوعبدبكرأبيبناللهعبدروايةأنيتبينوبهذا.قيمتهولاالمجنتعرف

،بالراييقالمماليسديناربربعالتقديرفإن،الرفععلىأيضاتدلورزيق

عليهاللهصلىالنبيعنعنهاثبتماإلاذلكمنهعائشةتاخذمايعرفولا

.لحاتالصاتتمبنعمتهالذيللهلحمد1و.قولهمنوسلمواله

اضطرب"فلماقال)2(:ثم،تقدممماردهعلمبماالطحاويجعجعثم

وصفنا،كماعمرةعنغيرهعلىختلف1وذكرنا،مالهلىشالزهريحديث

بعضا".ينقضبعضهكانإذمنهبشيءلحجةاتجبفلم:كلهذلكارتفع

ولااضطرابلاأنهعلىالواضحةلحجةااقمناوقد،قالكذا[128]2/

)3(.تناقض

تخريجه.سبق)1(

)2(/3(.)167

سلمنالوأنهالطحاويكلامسقوطتبينالمنصفالقارئعلىيسهلومما:قلت)3(

التيالطرقفيمحصورةفهيالحديثفيالاضطرابمنادعاهمابصحةجدلا

يستوعبلمالطحاويولكن،عمرةعنروايتهفيتابعهومن،لزهريلىإهوساقها

متابعةذكرفقدخيرا،اللهجزاهالمصنففعلكماواليها،إليهجلهاأوكلهاالطرق

إلا،رفعهعلىاتفقواوكلهم.عائشةعنعمرةعنللزهريالثقاتمنعشرة

الرواياتتخالفلاحقيقتهافيوهي،عنهالرواياتإحدىفيسعيدبنيحت!

التسعالرواياتففي.ايضامضطربةيحت!عندالروايةأنوهب،المرفوعةالاخرى

يخفىلاكماالرفعيثبتذلكمنوبأقل،الرفععلىمتفقةوكلها،ويشفييكفيما

"لا-أو."اليد.."تقطعهوهل،المتنضبطفياختلفتوإنوهي،المنصفعلى
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والسارقةوالسار!>:كتابهفيقالوجلعزاللهانلىإورجعنا:"قالثم

كلبذلكيعنلموجلعزاللهانجمعوافأ38[:]المائدة<أيد!مافاقطعوا

لىتعااللهأنجمعواأقدماإلايدخلفلا...خاصابهعنىوإنما،سارق

."الدراهمالعشرةسارقعنىلىتعااللهأنجمعوأوقد،عناه

أمور:هذافيعليه:أقول

تعدادفي(1")"الفتعوفي.مقبولةغيرجماعالادعواه:الأول

عننقل.تافهغيرأوكانتافهاوكثير،قليلكلفييقطع:"الأول:المذاهب

قالوبه.البصريلحسناعنونقل،لخوارجواالطاهرأهل

كانإنإلاالأولمثل:الثالث...الشافعيبنتابنالرحمنعبدأبو

منشيءفيالقطعيكنلم":الماضيعروةلحديثتافها،شيئاالمسروق

لئن:السياطيسرقلمنوقال،خسيسةفخارةفيفطععثمانولان،"التافه

)2(.شيبةأبيابنأخرجهما.نعلينفيالزبيرابنوقطع.فيهلاقطعنعدتم

درهمفيتقطع:الرابع.مدينأومدفيقطعأنهالعزيزعبدبنعمروعن

فقهاءمنوربيعة،البصرةفقهاءمن...البتيعثمانقولوهو.فصاعدا

."...لمدينةا

علىالايةإبقاءعلىمتفقةالاالثلاثةالمذاهبهذهأرىلا:قولو

الثقة"زيادة:بقاعدةالاخرترجيحيمكنوقد،الاولرجحوالمولف."..تقظع

فيتقطعاليدأنعلىقائمةالحديثفيفالحجة،ذاكاوهذاكانوسواء"،مقبولة

[.]ن.المستعانوالله.لمذهبهتبعاالطحاوييقولهلاماوذلكديعار،ربع

(1)2(1/601).

.(473)9/""المصنف2()
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عمومهاأنريبلافانه،""السارقاسمتحفقعلىالمداروانماعمومها.

تمرةأولوزةأخذمنأنريبولا"،"السارقاسمعليهيحقمنيتناولإنما

[912]2/لازموهذا"."السارقاسمعليهيحقأنهيتبئيئلاذلكنحوأو

عليهحقمثلابرحبةأخذمنأنعالميقولأنيمتنعاذ،الأولللمذهب

نأأيالمنحىهذانحاقائلهفلعلالثالمث،المذهبوأما"."السارقاسم

يتبينلا=""السارقاسمآخذهعلىيحقأنهيتبينلاالذيالتافهالشيء

المذهبماوفيها.دخولهيتبئيئمنعلىهوإنماوالقطع،الايةفيدخوله

نهمافكأوالنظر،الرأيويتعانىيتفقهممنكاناالرأيوربيعةفالبتي،الرابع

فرأيا،منضبطغيرمعنىالايةفيالدخولبهايتبيقلاالتيالتفاهةأنرأيا

بالدراهم.ضبطها

علمنافقد،جماعالامنادعاهماللطحاويسلمانههب:الثانيالأمر

قطعا.حجةالقرانوظاهر،سارقكلعلىالقطعوجوبالقرآنظاهرأن

،يدهفتقطعالبيضةيسرقالسارقالله"لعن1(:")"الصحيحينحديثويوافقه

بحجة.إلاعنهاالخروجيجوزلاالحجةوهذه0".يدفتقطعالحبلوشترق

لىإرجعناالعمومذاكمنشيءإخراجيوجبماالسنةمنيثبتلمفإن

مافاماالشيء.ذاكخرجشيءخروجعلىجماعإهناككانفإن،الاجماع

لان؛القرآنظاهرعلىباقفهو؛ببقائهوفيل،بخروجهفقيل،فيهاختلف

بهايتركحجةالأمةبعضقولفيولتس،الأمةبعضبخروجهالقائلين

.القرآنظاهر

إنه:بعضهمفقال،خضقدالذيالعامفيالنظاراختلففقد:قيلفإن

.هريرةأبيحديثمن(1)687ومسلم9967()6783،البخاري(1)

612



الباقي.فيحجةيبقىلا

الحنفيةعنهرغبوفد،السلفلاجماعمخالفقولهذا:قلت

الفقه.أصولفيردهفيالكلاموتمام،انفسهم

ذلكعلىيترتبماوقوي،جماعالادعوىقويتأنههب:الثالثالأمر

صحفقد.يكفيماالثابتةالسنةففي؛مجملةصارتالايةأندعوىمن

دعوىوبطلت،عائشةحديثوصح.بهعورضماواندعمر،ابنحديث

هوفيماالنظروبقيدينار.ربعوفي،دراهمثلاثةفيالقطعفثبت.اضطرابه

فيه.البحثموضعهذاوليسذلك،منأقل

"لامسعود:ابنعن،القاسمعن،المسعوديخبر(1)الطحاويذكرثم

،المسعوديعن)2(،بعضهمورواه."دراهمعشرةأودينارفيإلااليدتقطع

أبيه.عن،القاسمعن

مسعود.ابنيدركلمالقاسملأن،منقطعهوثم.اختلطوالمسعودي

مسعود،ابن013[21/منسماعهجماعةنفى،الرحمنعبدأبوهوكذلك

"طبقاتفيحجرابنذكرهامعدودةلأحرفمنهسماعهبعضهمثبتو

منبالسماعفيهصزحالذييكونهذا"فعلى:قالثم(،13)ص"المدلسين

معظمها...كثيرعنهوحديثه.موقوفأحدها،أربعةمسعود()ابنأبيه

."التدليسهووهذا،بالعنعنة

(05918)""المصنففي[لرزاقعبدأيضاواخرجه(.671)3/الاثار"ني"معافي(1)

)7429(."الكبير"فيو[لطبرانن474()9/شيبةبيأوابن

.(391)3/رقطني1لد1و71()42""الاوسطفيالطبرانياخرجه2()
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الاربعة.تلكمنالخبرهذاوليس:اقول

قال:قالإبراهيمعن،سليمانأبيبنحماد"عن()1الثوريوروى

:قال؟قيمتهكم:لإبراهيمقلت.حجفةاوترسفيإلااليدتقطعلا:اللهعبد

ثابت:ابيبنحبيبقالحتى،الحفظسيئوحماد.يدلسوالثوري.دينار"

إبراهيمإناولتكذبإنكوالله:فقلت.إبراهيمقال:يقولحماد"وكان

"إن؟:إبراهيممنسمعتقد:لهقيللمانفسهحمادقالوقد."ليخطئ

".بإبراهيمطالقدالعهد

قال:قلت"إذا:قالأنهعنه)2(رويوما.منقطعاللهعبدعنوابراهيم

نالاحتمال،الانقطاعيدفعلا("اللهعبدعنواحدغيرعنفهو،اللهعبد

)1(

)2(

.(475)9/شيبةابيابنطريقهمنأخرجه

يشعرمما""روي:بقولهالمذكورهيمإبرلقولادلهرحمهالمصعفتصدير:قلت

والا،إسنادهعلىيقفلمأنهذلكفيعذرهولعل،عندهيثبتلمبأنهاصطلاحا

بنعمروأخبرنا(:091)6/""الطبقاتفيسعدابنأخرجهفقد،بصحتهلجزم

عنحدثتنيإذا:لابراهيمقلت:قالالاعمشعنشعبةحدثنا:قالقطنأبوالهيثم

أصحابه،منواحدغيرمنسمعتهفقد،اللهعبدقال:قلتإذا:قالفأسند،اللهعبد

وقد،ثقاترجالهصحيحإسنادوهذا."فلانفحدثني،فلانحدثني:قلتواذا

شبويهبنأحمدحدثنا2(:131/)ق"دمشق"تاريخفيالدمشقيزرعةأبوأخرجه

".وحده"فحدثني:قالانهإلا،بهالهيثمبنعمروحدثنا:قال

ضعفلهيتبين"أصحابهمنحدوكير"منإبراهيمقولفيالباحثتأملواذا:اقول

ابنقال:قالإذاإبراهيمية1روثبوتعلىالمصنفوردهاالتيالاحتمالاتبعض

غيرمنإبراهيميسمعأن":المصعفقوليبطل"أصحابه"من:قولهفإنمسعود،

هذاإبراهيمقولنقلأنهذلكفيوعذرهظاهر.هوكما"،ادلهعبديلقلمممنواحد

]ن[..الاتصالفينصهوالذي!أصحابه"من:قولهفيهيقعولم"،"التهذيبمن
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وليسلقيهممنأو،اللهعبديلقلمممنواحدغيرمن)1(إبراهيميسمع

تكونانواحتمال،قاعدتهعنإبراهيم[131]2/يغفلأنواحتمال)2(،بثقة

هذابغيراللهعبدعنيحكيثم،"اللهعبد"قالاللفطبهذاخاصةقاعدته

بلفطعنهفيرويه،للفرقبعدهمنيتنبهفلا،ضعيفواحدمنسمعهمااللفط

كحماد.الحفظسيئهومنبعدهفيمنكانإذاولاسيما"،اللهعبلم"قال

بن"خلفطريقمن(801)صللحاكم"الحديثعلوم"معرفةوفي

التدليسكثرةتذاكرواأصحابنامشايخمنعدةسمعت:قاللمسا

أبيبنالحسنتدليسعلينافاشتبه،أخبارهمتمييزفيفأخذنا،والمدلسين

وبينبينهيدخلأيضاوابراهيم...النخعييزيدبنوابراهيم،الح!سن

الطائي،وخزامة،منجاببنوسهم،نويرةبنهنيمثلاللهعبلمأصحاب

".عنهمدلسوربما

ثقاتكلهمعشرةسمعت":الحفانييحيىقول(56)صالاستاذذكروقد

:الراويقول"الاستاذ:فقال."مخلوقالقران:يقولحنيفةأباسمعنا:يقولون

".الثقاتوكذا،مجهولعنكروايةيعذ،الثقةسمعت

اقلفياليدتقطع"لا:إبراهيمعنحمادعنحنيفةابيعنرويوما

إنمايكونوقد،إبراهيمقول"دراهمعشرةثمنهاوكان،الحجفةثمنمن

)خ(.منوالمثبت.(""عن)ط(:(1)

ثم،بثقةليسمنالمعروفينمسعودابنأصحابفينعلملافإننابعد.فيههذا:قلت)2(

إلامسعودابنوبينبينهالواسطةيسقطلاأنهفيصريحةانفامناالمتقدمةعبارتهإن

الواحد-لا-منهما!ثرفكون.اصحابهمنحدومنأكثرعنهحدثهالذيكانإذ

ابنعنالروايةصحةلىإمثيراكذلكيرويانماوابراهيملاسيما.جدابعيدثقةغير

[.ن1.اعلملله1و.مسعود
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فيه.ماتقدموقدوعطاء،مجاهدعنرويممااو،شعيببنعمرومناخذ

ابنعن،الشعبيعن،عزةابيبنعيسىعنأيضا)1(الثوريروىقدو

ابنقال.دراهمخمسةثمنهمجنفيقطعلمجمالنبيانمسعود

عزةبيأوابن.عنعنوقدمدلسالثوري:عللثلاث"فيه)2(:التركماني

ابنعنوالشعبي"الضعفاء".فيكتابهفيالذهبيوذكره،القطانضعفه

".منقطعمسعود

لموهو)3(،العقيليذلكحكىفانماالثانيةماو،فنعملىالاواما:أقول

عزةأصوابنمفسر،كيرجرحفهوذلكومع[132]2/)4(،القطانيدرك

يذكرانقاعدتهانفمعلوملذهبي،فاماسعد.وابنمعينوابناحمدوثقه

وأما.يقدحلايسيراالكلامكانولو،فيهيملممنكل")5("الميزانفي

"المراسيل"فيداودوأبو(946)9/""المصنففيشيبةبيأابنطريقهمنأخرجه(1)

.82()8/والنسائي(42)3

.(262)8/"النقيلجوهر"افي(2)

.3(09)3/الكبير"الضعفاء"في)3(

وذكره":"التهذيب"فيالحافطقولذلكفيوعمدته،اللهرحمهالمصنفقالكذا4()

نأظاهرهفإنلقطان"،سعيدبنيحىحديثهضعف:وقالالضعفاء""فيالعقيلي

لجرحاأئمةوعلىعليهالغالبهوكمابسندهيروهولمالتضعيفحكىالعقيلي

حدثنا"المذكور:كتابهفيالعقيليقالفقد،ذلكخلافالواقعولكن،والتعديل

عنيحمىسألتقال،عليحدثنا:قالأحمد،بنصالححدثناقال،عيسىبنمحمد

[.]ن."لحديثافضغف(:وقالفذكره:)قلتعزةبيابنعيسىحديث

.(1)62برقمجمتهترتقدمتوقد،لحافطاالمدينيابنهووعلي

تضعيف-نيالتركماابنإليهعزىالذيهووهذا"الضعفاء"،غير""الميزان:قلت5()
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الشعبييكاد"لا:العجليقال،المرسلجيدالشعبيولكن،فنعمالثالثة

ليإأحبالشعبي"مرسلداود:بيأعنالاجريوقال.صحيحا"إلايرسل

".النخعيمرسلمن

المجنفيالقطعذكرفيفهو،شئمسعودابنعنصحإنأنهوالظاهر

بكرأبيعنأنسحديثمنأخذابعدهفممن[133]2/،التقويموأمامطلقا.

بكر.بيأقطعذكرإنمامسعودابنيكونأو،تيوسيا

فإنهما،كذلكوليس،نفسهدالميزان"اهوبانهيشعرالمصنفوجواب.القطان

عليهنصكماالاخرفيوقاعدته،المصنفذكرهكمامنهماالأولفيقاعدته،كتابان

المجهولين،منوحلق،والمتروكينالضعفاءأسماءديوانفهذا":مقدمتهفيهو

وطريقته،الأنصاريحمادالشيخبتحقيقاخيراطبعوقد."لينفيهمثقاتواناس

"متهم"او""متروكاو"ضعيف":فيهيقولكان،لمترجمافيرايهيذكرانإما،فيه

عنلجرحاينقلأنواما.""التقريبفيحجرابنلحافظااسلوبهوكما،ونحوه

قال"أو"بقويليس:النسائيقال"أو"الدارقطنيضعفه":يقولكان،الأئمةبعض

يصرحقليلينفراداإلاضعيففيهيوردهمنفكلوهكذا،"بهيحتجلا:حاتمابو

نافعبنإبراهيم":قولهالأولفمن،عنهالتهمةلدفعواماتمييزاإما،بتوثيقهم

المكيعطاءعننافعبنإبراهيماما.يكذبكان:حاتمابوقالالبصريالحلاب

طاهرابنفيهتكلمحافظثقة،خيرونبنالحسنبناحمد":قولهالاخرومنفمقة".

اجتهادهيختلفماكثيراانهلاحظناوقدبكثير"،طاهرابنمنأوثقوهوبارد،بكلام

عزةابيبنعيسى،ذلكعلىالقريبةالأمثلةومن"،الميزان"فيعنه،الكتابهذافي

ذلكختمثم،لهالألمةمنجماعةتوثيقثم،لهالقطانتضعيففيهحكىفانههذا،

فياوردهذلكومع،ععدهمقبولانهمعناهوهذا."صالححديثه":فقالفيهبرايه

المصنفانوالظاهر."ضعيفحديثه:القطانقال":بقولهوضعفهالضعفاء""ديوانه

قولفياقوىردافيهيجدلكانوالا،بالجوكتبحين"الميزان"يراجعلم

[.]ن.اللهعصمهمنوالمعصوم.يخفىلابينوذلك"،صالححديثه":الذهبي
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قتادة"سمعت:قالالطويلحميدعنعيينةابنعن)1(الشافعيوروى

شيءفيسارقاقطعبكرأباحضرت:فقال.القطععنمالكبنأنسيسأل

51رووقد."دراهمبثلاثةليأنهيسرنيمااو:.دراهمثلاثةيسوىما

بثلاثةليأنهيسزنيما":وقيهحميد.عن،الانصاريعن،الرازيحاتمأبو

يسرني"ما:أنسقولمنيلزمولا)2(.البيهقياخرجه.شكبدون"دراهم

لاسلعةلىإيحتاجلامنفإن؛دراهمثلاثةمناقلالقيمةتكونان."..

فيربحليبيعهاقيمتها،منبأقلتكونأنيسرهوانمامثلها،بقيمةلهأنهايسزه

الحاجة.لوقتيدخرهاأوفيها،

قيمتهمجنفيقطعأنهوهي،أخرىقصةانسعنقتادةروىوقد

من925(ص8)ح""السننفيوالبيهقي)3(النسائيرو]ه.دراهمخمسة

أبيطريقمنأيضا)4(النسائيورواه.قتادةعن،شعبةعن،الثوريطريق

سرق:يقولأن!اسمعت:قالقتادةعنشعبةحدثنا":قالالطيالسيداود

هلالأبوورواه."فقطع،دراهمخمسةفقومبكر،أبيعهدعلىمجنارجل

ليسهلالبوو...."!م!والنبيأنأنس"عن:فقالقتادةعنسليمبنمحمد

وسئل.هلالأبافوافققتادةعنهشامورواه.قتادةفيولاسيما،بعمدة

ورواه.بكر"بيأعنفهووإلا!يم،النبيعن"هو:فقالمرةهشام

فيقطعبكرأباأنأنسعن،قتادةعنسعيد،عنعطاء،بنالوهابعبد

373(.1،32)7/"الام"كتابفي(1)

2(.95)8/"الكبرى"في2()

)3(/8(.)77

(4)/8(.)77
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النسائيوصوبسعيد.شك.دراهمأربعةأو،دراهمخمسةقيمتهمجن

فليراجع،الرواياتهذهتتبعأحبومن.واضحوذلك،شمعبةروايةوغيره

")1(.البيهقيو"سنن،"النسائي"سنن

عن،مقسمبنعطيةعن،شريكعن")2(شيبةأبيابن"مصنفوفي

نإ:عثمانفقال.بقطعهفأمر،بسارقعمر"أتي:قالالرحمنعبدبنالقاسم

فلم،دراهمثمانيةفقومتعمر،بهفامر:قال،دراهمعشرةتساويلاسرقته

وشريك.لحالامجهولوعطيةكاد.ولاعمريدركلمالقاسم."يقطعه

مض.كما،التدليسلىإبعضهمونسبهالحفط،سيئ

:قالالقاسمعن،الثقفيالرحمنعبدبنعطيةعن)3(،الثوريورواه

قومه،[134]2/:لعثمانفقالثوبا،سرققدبسارقالخطاببنعمر"أتي

".يقطعهفلم،دراهمثمانيةفقومه

روىالذيهوهذاعطيةان)4(حاتموأبيالبخاريكلاممنويؤخذ

ولو.مجهولفكلاهماوالا،الحالمجهولفهوهذا،صحفان.شريكعنه

كشبهةاخرلمانعالقطعتركويكون،أقربالثوريفلفظ،القصةصحت

عنهومر،دراهمثلاثةقومتاترجةفيقطعأنهعثمانعنوسياتي.ظهرت

شريك!لفطفيوقعمايقولفكيف،خسيسةفخارةفيقطعأنه

.(952،062)8/لبيهقيوا77(8/)ئيلنساانظرا(1)

".شريك"بدل""وكيع:النسخبعضوفي(.476)2/9()

2(.06لملم)8والبيهقي()53918(المصنف"فيالرزاقعبدطريقهمناخرجه)3(

383(.)6/"والتعديللجرحو"ا(01)7/الكبير"التاريخ"انظر(4)
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"عن)1(:"الرزاقعبد"مصنففيأن363(ص3)ج"الراية"نصبوفي

شيئا،الثمرمنأخذمن:قالالخطاببنعمرأنالخراسانيعطاءعنمعمر،

دينارربعيساويماذلكبعدمنهأخذفان،الجرينياويحتىفطععليهفليس

عطية.روايةمنأقوىهذالكنعمر،يدركلمنيالخراساعطاء."قطع

إذا:قالأنهمنقطعبسندعمرعنالمنذرابن"أخرجه)2(:""الفتحوفي

طريقمنأخرجالمنذرابنأن)3(وفيه."قطعدينارربعالسارقأخذ

فيإلاالخمستقطع"لاعمر:عن،المسيبابنعنمجاهد،عنمنصور،

السندكيفنعلملالكنجيد،نهإلا،منقطععمرعنالمسيبابنخمس".

عنقتادةطريقمن)4(""المصنففيشيبةأبيابنوأخرجهمنصور؟لىإ

بالتدليس.مشهوروقتادة،المسيبابن

أبيابن"مصنففي-كماعيينةوابن)5(،"الموطأ"فيمالكوروى

عثمانزمنفيسرقسارفاأنعمرةعنبكرأبيبناللهعبدعن-)6("شيبة

عشراثنيصرفمندراهمثلاثةفقومت،تقومانعثمانبهافامر،أترجة

وعمرها،89سنةماتتإنها:يقالوعمرة."يدهعثمانفقطعبدينار،هضادر

سنة.عشرةأربعفوقعثمانلمقتلسنهايكونهذافعلى.سنةوسبعونسبع

)18918(.رقم)1(

)2(.)12/701(

نفسه.لمصدرا)3(

(4)9(/724).

262(.)8/لبيهقيو373(0،32)7/""الأمفيالشافعيطريقهومن832(،)2/)5(

)6(/9(.)472
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.تقدمكماهذا،مناشدهوماعثمانعنجاءوقد

)1(،"شيبةابيابن"مصنففيكماإسماعيلبنحاتموروى

بنمحمدبنجعفرعن")2(البيهقي"سننفيكمابلالبنوسليمان

يدقطعانهعنهاللهرضيعليعن،ابيهعن،طالبابيبنالحسينبنعلي

دينار.ربعثمنهاحديدبيضةفيسمارق

جعفر،اصحاب"أخبرنا()3(:161ص6)ج""الامفيالشافعيوقال

دينار".ربعفيالقطع:قالعنهاللهرضيعلياأنأبيهعنجعفر،عن

منه.أقوىهوماعليعنهذايعارضلملكنعليا،يدركلمعليبنمحمد

عليعناثرا26(1ص8)ج""السننفي[135]2/البيهقيذكروإنما

يجمعإسناد"هذا:قالثم."دراهمعشرةفيإلااليدتقطع"لا:فيه

اخروجهمنجاء"قد)5(:التركمانيابنفقال)4(.وضعفاء"مجهولين

)1(/9(.)047

)2(.)8/026(

.الوفاءدار.ط323()7/)3(

الذهبياوردهالبلخيسعيدابنوهوجويبرارواتهمنفإنجدا،ضعيفهوبل:قلت(4)

ضعيف""التقريب":فيالحافظوقال".لحديث"متروك:وقال"الضعفاء"في

جدا".

كذبلىإينسبلمفانه،روايتهالاتيعمارةبنالحسنمنخيرفهوهذاومع:قلت

فيياتيكمالوضعلىإنسبوهقدمنه،ضعفاأشدفإنه،عمارةابنبخلافوضع،أو

التركمانيابنعلىهذاخفيفهل.موضوعةاحاديثهاحمد:الاماموقال،الكتاب

[.]ن!؟للمذهبالتعصبهوأمجويبر،روايةمناجودروايتهأنزعمحتى

.(162)8/"النقيلجوهر"افي(5)
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فروى.شكبلاالبيهقيذكرهاالتيالروايةمنأجودأنهإلا،ضعيف

بنيحيىعن،عتيبةبنالحكمعن،عمارةبنالحسنعن)1(الرزاقعبد

دراهم.عشرةأودينارمنأقلفي)2(الكفتقطعلا:قالعليعنالجزار،

".التشنيعلزيادةتلكلىإالروايةهذهعنالبيهقيفعدل

شعبة:قالطائح،عمارةبنالحسن!بهيفرحمماليستوهذه:أقول

اصل".لهايكنفلام،الحكمعنحديثاسبعينعمارةبنالحسن"افادني

"قال:شعبةقاليعرفها.فلامعنهاالحكمسئلمنهاامثلةعلىشعبةونص

سبعة-عليعنالجزار،بنيحعىعن،الحكمحدثني:عمارةبنالحسن

المدينيابنوقال.شيئا"منهاسمعتما:فقالعنهالحكمافسألت،أحاديث

يضع"."كان:عمارةبنالحسنفي

الرجلكانالعصر.هذافيالحنفيةمشاهيرلبعض:الثالثالمسلك

نأيقرروكان)3(،والعبادةوالزهدالاطلاعوسعةالباعبطولمشهورا

")52918(."!لمصنفشي)1(

منه!ا.شيءالمصنففييوجدولا،النقيلجوهرو()خمنوالمثبت"اليد".(:)ط)2(

فيمذكووالمؤلفإليهاشارالذيوكلامه،الكشميريانوومحمدالشيخالعلامةهو)3(

وصفهكمابحقوهو(،474-4644/)"البخاريصحيحعلىالباري"فيضكتابه

ذلكعنصده،علمهمنكثيرايستفدلمالاسفمعولكنه،العلمسعةفيالمصنف

فيلاستقلالو،منهبالخلاصالمتأخرينالعلماءأحقمنانهمعالمتوارثالتقميد

لاالتيالركوعفياليدينوفعمسالةمنموقفهفيمثلاإليهفانظروالاخياو،أضظرا

غيرحنفياكانولوستحبابها،وبمشروعيتهايقولانإلاادلتهافيللباحثيمكن

فيبالاستحبابالقولإلايسعهلمفانهاللهرحمهاللكعويالعلامةمثلمتعصب

التصريح-يستطعفلملكشميريالشيخاماالممجد"،التعلجق"فيجيدلهبحث
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فيغايةذلكمعوكان[136]2/.الثبوتقطعية""الصحيحينأحاديث

يظهرماهذامسلكهوفي.عنهالدفاعفيوالتفاني،المذهبعلىالجمود

احاديثمنالتملصفيطرقالاصحابهأنذكر.ذلكفيطبقتهعلومنه

وااضطرابهادعوىوغيرهاترجيحمن،المسالةهذهفي""الصحيحين

الادلةبينيجمعجديداطريقاواختارذلك،منشيئايرتضلمنهونسخها،

حديثفيكماالمجن،ئمنفيكاناولاالقطعأنوهو.زعمهفي

المجنقيمةوكانت،عائشةعنأبيهعنعروةبنهشامعن""الصحيحين

عشرةبلغتحتىالمسلمينحالاتساعبزيادةتزيدأخذتثم،قليلةأولا

عندهالحالهوكماوذلك.المجنثمناعتباروتركعليها،الامرفأقزدراهم

المهر".ومقدارالخمرحدّحملتهذانحوعلى"و:قال.الديةفي

كان:يقالقدلكن،المسلكهذاعلىالاخباربتطبيقأظفرلم:أقول

فييقولفهو،ذلكيلزمهإليهوصللذيالتحقيقانمنالرغمعلى،بالاستحباب

لاثبوئا(والترك)الرفععنديالامرانثبتفقد2(:95-257)2/المذكورالكتاب

بكرلابيعبارةنقلثم.الجواز"فيوليسالاختيار،فيإلاخلافولاله،مرد

منرقبتيتخلصتحيثفاسترحت":قالثمالجواز،منذكرهماتؤيدالجصاص

قالوإذا،يخفىلاماالركةمنعبارتهوفي،قالكذا"!الرفعفيالثابتةلاحاديث

جديدبشيءياتفلام،والتركالفعلفيهيستويالذيلجوازارادوالرفعبجواز

فهلااستحبابمعجوازابهارادوإن،بوجوبهيقولونلابهالقاللينلان،الرفعبإثباته

مثله،فقيهبهيقوللاعبثاالرفعكانوالا،أرادهالذيهوانهالظنوغالب،بهصرح

به،ظنناصحإذاثم!ذلكإلىسبقهمنمذهبهفييجدلملانه؛بهيصرحلموإنما

ذلكعلم؟الاولبالمعنىولوللجوازوبيانابل،للثوابكسئايديهيرفعكانفهل

والله.حولهمنعلىالمذهبيةالعصبيةلغلبة،يفعللمانهوظني،اصحابهعاند

[.]ن.المستعان
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لاأولاكانتفكأنهاالمجن،قيمةهوالقطعفيهيجبلماالشرعيالمععار

وجل:عزاللهأنزلوحينئذ،""السارقاسماخذهعلىيحقماأقلعنتزيد

قليلاترقتنهاكأثم38[،:لمائدة]1<أيذيهمافاقطعوالشارقةووالسارق>

وسلم:والهعليهاللهصلىالنبيقالوحينئذ،والبيضةالحبلكقيمةفصارت

ثم"يدهفتقطعالبيضةوبسرقيده،فتقطعالحبليسرقالسارقالله"لعن

قالوحينئذ،ونصفدرهمانالحنفيةعندوهودينار،ربعفصارتترفت

ترقتثم،فصاعدا"دينارربعفياليد"تقطع:وسلمواكهعليهاللهصلىالنبي

مجنفيوسلموالهعليهاللهصلىالنبيقطعوحينئذ،دراهمثلاثةفصارت

دراهم.[21137/ثلاثةقيمته

"ما:أنسيقولشيءفيبكرأبوقطعانلىاكذلكبقيتكانهاثم

وحينئذ.دراهمخمسةفصارت،ترقتكانهاثم".دراهمبثلاثةليانهيسزني

اوائللىإذلكعلىبقيتوكانها.دراهمخمسةقيمتهمجنفيبكرابوقطع

ثم.خصتبىقيإلاالخمستقطعلا-:عنهصحلو-قالوحينئذعمر،عهد

أخذإذا-:عنهصخلو-عمرقالفحينئذ،ونصفدرهمينالىنقصتكانها

امتنعوحينئذ.دراهمعشرةفصارت،ترقتكأنهاثم.قطعدينارربعالسارق

دراهم.ثمانيةقعمتهمافيالقطعمن-عنهصح-لو

دراهم،ثلاثةقيمتهاأترخةفيقطعوحينئذ،عثمانعهدفينقصتثم

قليلالحالاتحسنتثم.خسيسةفخارةفيقطعوحيمئذنقصا،ازدادتثم

عائشةوأفتتدينار،ربعقيمتهاحديدبيضةفيقطعوحيئمذعلي،زمنقي

دراهم،عشرةلىفترقتعادتمتىادريلاثمدينار.ربعفيبالقطع

نوالمجن،قيمةاعتباربإلغاءالوحينزل-المسلكهذابمقتف!-وحيمئذ

الدراهماالعشرةهوالمعتبريكون
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لموهمالألفاظبعضوإنالمجن،ذكرالاخبارفيتكررلقد،ولعمري

]فيه[قطعماأقلهوأنالتكررسببأنفهمواالناسنإلاالمجن،اعتبار

علىالمجناعتباريوهمماوحملوامجن،وسلموالهعليهاللهصلىالنبي

ولكن:،الطريفالمسلكهذاعلىمنهمأحديعرجولممفصلا.تقدمما

سوق)1(لهايوماكاسدةوكللاقطةالأرضفيساقطةلكل

فيها؟وقعثم،النسخأسلافهبعضدعوىيرتضلمأنهالعجيبمنو

صرائحها،يخالفثم،الثبوتقطعية""الصحيحينأحاديثإن:يقولنهو

!العشرةذكرفيهممايثبتلمبماويتشبث

سنداهشامعنالرواةفيهفاختلفعافشةعنابيهعنهشامحديثفاما

ومتنا.

مرسلاوجعلهيذكرهالممنومنهم،عائشةذكرمنفمنهمالسند،أما

ذكروالصواب")2(،"الصحيحفيالبخاريذلكعلىنبه.عروةقولمن

عائشة.

أوجه:ثلاثةفعلى،المتنأماو

،عبدةعن،شيبةأبيبنعثمانعن)3(البخاريرواهما:الاول[138]2/

النبي!عهدعلىتقطعلمالسارقيد"انعائشةعن،أبيهعن،هشامعن

2(.10)1/""الحيوانفي"لاقطةساقطة"لكلو[لمثلالمصادر،فيالبيتاجدلم(1)

أبيهعنهشامعنإدريسوابنوكيع"رواه:قال)3967(،رقملحديثاعقب2()

.مرسلا"

2967(.)رقم)3(
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عنأيضا،عثمانعن)1(البخاريروىثم".ترسأوحجفةمجنفيإلا

".مثله.عائشةعن،أبيهعن،هشام"ثناحميد

عن،المباركابنعن،مقاتلبنمحمدعن)2(البخاريرواهما:الثاني

واحجفةمنادنىفيالسارقيدتقطعتكنلم"عائشةعن،أبيهعن،هشام

ثمن(".ذومنهماواحدكلترس

:قالأسامةأبوثنا،موسىبنيوسف"حدثني)3(البخاريرواه:الثالث

يدتقطعلم:قالتعنهااللهرضيعائشةعن،أبيهعنأخبرناعروةبنهشام

وكان،حجفةاوترسالمجنثمنمنادنىفيغ!النبيعهدعلىسارق

".ثمنذامنهماكل

وقدحميد،وعنعبدةعن،شيبةأبيبنعثمانعلىمداره:فالاول

بنمحمدعن")4("صحيحهفيمسلمهفرومنهما.كلعنخولف

في!النبيعهدفيسارقيدتقطعلم":بسندهحميدعننميربناللهعبد

الوجهعلىوهذا.ثمن"ذووكلاهماترس،أوحجفةالمجنثمنمنأقل

.ترىكماالثالث

إسحاقبنهارونطريقمن2(56ص8)ج"السنن"فيالبيهقيورواه

ثمنمنأدنىفي!ك!يماللهرسولعهدعلىتقطعيدتكنلم"بسندهعبدةعن

.ترىكمانيالثاالوجهعلىهذاو.ترس"أوحجفةمجن

السابق.الحديثعقب(1)

)3967(.رقم)2(

4967(.)رقم)3(

ء()1685رقم4()
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لمالقطعأنيعطيلانه؛باطلظاهرهبل،الاولالوجهضعفبانوبهذا

سارققطعثبتوقد.المجنذاكفيواحدةمرةلمجإلاالنبيعهدفييقع

التيالمخزوميةيدقطعوثبت.درهماثلاثينقيمتهكانتالذيصفوانرداء

تجحده.ثمالحليتستعيركانت

اختلفوكذلك.رأيتكماعبدةعلىاختلففقد،الثانيالوجهوأما

عن،المباركابنعننصر،بنسويدعن1(،)النسائيرواه.المباركابنعلى

ترس،أوحجفةمنأدنىفيسارقيدتقطعلم:"عائشةعن،أبيهعن،هشام

".ثمنذومنهماواحدوكل

لانه،الثالثالوجهرجحانفبان.ترىكماالثالثالوجهعلىهذاو

نمير،ابنورواه.فيهعليهيختلفولم،أسامةأبو[913]2/هشامعنرواه

ورواه.شيبةأبيبنعثمانمناثبتنميربنو؛هشامعنحميد،عن

.هشامعن،المباركابنعننصر،بنسويد

الثالث.الوجهوالنسائيالشيخانرجحوقد

عمر،ابنبحديثعقبثم،الترتيبهذاعلىفساقها،البخاريأما

،الاولمنأقوىنيفالثا.القوةفيترتيبهالىإبالترتيب-أعلموالله-فأشار

وجه،منالاوليفسرنيالثاأنلىإاشار:قلأومنهما.أرجحوالثالث

هذاأنلىإعمرابنبحديثبالتعقيبوأشارجميعا.يفسرهما)2(والثالث

)1(/8(.)82

ناوالظاهر،الاصلفيكذاانهتعليقهفينيالالباالشيخوذكر.ني"والتا"(:)طفي)2(

الشيخ.قالكماالصوابعلىمسودتنافيوهو.والثالث:الصواب
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قطعماأقلأنحفظتفعائشة.واحدةواقعةعنعمرابنوحديثلحديثا

عمروابن،قيمتهتذكرولمالمجنذاكهووسلموالهعليهاللهصلىالنبيفيه

فيه.وسلموالهعليهاللهصلىالنبيقطعماأقلأنهيذكرولمقيمتهحفظ

وساقهنميربناللهعبدبنمحمدعنبحديثهفصدر،مسلموأما

أبيبنعثمان"حدثناقال)1(:ثممر،كماالثالثالوجهعلىوهو،بتمامه

بنبكرأبووثناحالرحمنعبدبنوحميدسليمانبنعبدةأخبرنا،شيبة

كلهم=أسامةأبوثنا،كريبأبووثناحسليمانبنالرحيمعبدثناشيبةأبي

الرحمنعبدبنحميدعننميرابنحديثنحوالإسنادبهذاهشامعن

".ثمنذويومئذهو"و:أسامةبيوأالرحيمعبدحديثوفي)2(.الرواسي

مر،كماالثالثالوجهعلىوهونمير،ابنحديثعلىالرواياتسائرفحمل

بالاختلافاعتدادهمع،المذكورةالاوجهفيلهبعضهابمخالفةيعتدولم

اسامة:بيوأالرحيمعبدوقول،"ثمنذوكلاهما"ونمير:ابنقولفي

عمر.ابنبحديثذلاشمسلمعقبثمثمن".ذو)3(يومئذ"وهو

يسقلمالمجنذكرفيالرواياتلجمعتصديهمعفانه،النسائيماو

المباركابنعننصربنسويدروايةإلاالمذكورةهشامحديثطرقمن

الثالث.الوجهعلىوهي،هشامعن

وقد،الثانيالوجهفيمامتشبثلهيكونإنماالمسلكهذاوصاحب

)1685(.رقم)1(

"."التقريبوانظر،مسلممنوالتصويب.،الرواس"(:)ط2()

ناالمطبوعةعلىتعليقهفيالالبانيالشيخذكروقدمسودتنا.فيالصوابعلىكذا)3(

".ذون"الاصلفي
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لماالنظرجهةمنمرجوحهووهكذا.الروايةجهةمنمرجوحأنهعلمت

بهاختصبماالتمسكيصحفلامرجوح،أنهيتبينلاأنهفرضوعلى.ياتي

جهةمن[014]2/جاءإنماالاختلافلانغيرها؛وخالفهاالرواياتبعض

باللفطأنهايترجححتىمنهابواحدةالتشبثيصحفلا،بالمعنىالرواية

له.موافقةأوالاصلي

زعمهماعلىحملهيتعينلاالثانيالوجهفيالواقعفاللفظهذا،ومع

يقطعيكنلمالسارقأنالمراديكونأنيحتملفإنه،المسلكهذاصاحب

ولا.وسلموآلهعليهاللهصلىالنبيفيهقطعالذيالمجنذاكثمندونفيما

اقربالمعنىوهذا.المجنذاكقيمةتعرفولاهذا،عائشةتعرفانمانع

تكنلماليدأنالمعنىأنيزعمفانه،المسلكهذاصاحبزعمهمماوأولى

البعد،بغايةوهذا.كانمجنأيالمجانمنمجنثمنيبلغفيماإلاتقطع

وأواحدادرهماقيمتهتكونالذيالمعيبليالباالرديءالمجانمنفإن

الشارعحكمةمنيعهدولم،متفاوتةزيادةذلكعلىيزيدماومنها،دونه

لاالذيالامرهذابمثلالعظيمالحكمهذامثلينوطأن:الضبطوايثاره

ينضبط.

أولقدمتمانحوعلىالغالبأوسطمنمجنيختارقد:قيلفان

المسالة.

منهوإنماتقدموالذي،الانضباطعنأيضابعيدالغالبأوسط:قلت

فيالقطعينبغيلاأنهرأى،وسلموآلهعليهاللهصلىالنبيبعدمنبعض

ولمالمجنذاكانهوعرف،وسلموآلهعليهاللهصلىالنبيفيهقطعمماأقل

حاجةولاتلجئهضرورةلاوالشارع.لحدسالىإفاضطر،ثمنهيعرف

علىقادروهو،الضبطإيثارمنسنتهعنيعدلفلماذاهذا،مثللىإتدعوه
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جارياالمعرفةسهلمنضبطاظاهراالمناطفيكون،الفضةأوبالذهبالضبط

ويتعارفونه؟الناسيعرفهماعلى

وكان،الاسلامقبلمنمتعارفمعروففذلكبالابلالديةتقديرفأما

،الانضباطمنتقربهامعروفةبصفاتالشارعووصفها،الابلأموالهمأغلب

بثمنالقطعنوطفييخشىكما،مفسدةولاالتباسذلكبعديخشىولا

عندهكانتفلو.النفيسةيدأنيلزمهلاالديةعليهوجبتمنفإن.مجن

منمكنالديةوصفعلىكلهنعشزابهايشتريأنرادو،نفيسة[>1(]ناقة

لاأنواحتمالعشزا.لهفتحسبويدفعها،عشراالناقةبتلكفيشتري،ذلك

المعدومة،بمنزلةهي:يقولأنفللفقيهذلك،اتفقفإنبعيد.ذلكمنيتمكن

فيذلكبنحوقيلكما،الغالب141[]2/منالواجبالقدرقيمةلىإويعدل

ينكروالموالحنفية.إشكالفلافدفعها،صاحبهانفسطابتإذافأما.الزكاة

الافعشرةأودينار،لفأوهيالواجبإنقالوا:وإنما،الابلوجوب

القضاء.أوبالتراضيالتعيينوإن،درهم

القاضيقضىإذاالقضاءوكذلك.فيهإشكالفلا،التراضيأما:وأقول

لمإذاماو.الإبلقيمةوهو،الفضةأوالذهبمنالمبلغبذاكأو،بالابل

اتباعلبابوفتح،للعدلمنافللقاضيالخيرةفجعلقيمتها،ذلكيكن

فيمفسدةلاأنههناوالمقصود.ذلكتأبىالشرعوأصول،للهوىالقضاة

الصفة.بهيتحققماأقلهوالحقيقيالواجبفإن،الابلمن>2(الديةجعل

يحصلوأن،برضاهدونهلهيحصلوأن،حقهلهيحصلأنبينفالمستحق

(.)خمنالزيادة(1)

.السياقيقتضيهوالمثبت"،الزكاة"(:)طفي2()
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الدافع.برضافوقهله

هوإنماسهل،فالخطب،التقويمفيأخطأالمقومأنفرضعلىو

فضله.منوجلاعزاللهيجبرهاماليةخسارة

فلاكان،صفةبأيمطلقاسرقتهفييقطعإنه:قيلفانالمجن،أماو

هوفما،مخصوصبوصفكانإذاإلافيهيقطعلا:قيلوإن.فيهمايخفى

بلغتإذاإلافيهيقطعلا:قيلوان؟تعيينهعلىالدليلوما؟الوصفذاك

عهدعلىمجنارجل"سرقأنس)1(:قولعليهيدلكمامعينا،حداقيمته

المسلكهذاوبطلقولنا،فهذا"،فقطع،دراهمخمسةفقومبكر،بيا

رأسا.الطريف

هلينظرأنينبغيالمسلكذلكفعلى،لمحضةأوذهباالمسروقكانواذا

السلعمقاديراعتبارمنالمتعارفالمعروفعكسوهذالا؟أومجنقيمةهو

تقويمين،لىإاحتيجأخرىسلعةالمسروقكانوإذا.والفضةبالذهب

بالذهبصفتهتبينلمالذيالمجنوتقويم،الفضةأوبالذهبالسلعةتقويم

واحد.تقويمفياحتمالهمنأشدذلكفيالخطأواحتمال،الفضةأو

العشرةعلىالحالاستقرثمالامر،اولفيذلككانإنما:قيلفإن

الدراهم.

الشاعر:قالوقدالامر؟عاقبةيجهلالشارعكانفهل:قلت

اؤلا)2(آخرهفصيراخرلىإيفضيالامرراى

77(.)8/النسائياخرجه(1)

المعتز=ابن"طبقاتو"(45)3/الاخبار""عيونفيالوراقلمحمودأبياتمن)2(
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لافكذلكمستمرا،معيارايجعلأنيصلحلاالمجنكانوإذا142[]2/

حاجة.ولاضرورةبلاموقتامعيارايكونأنيصلح

المعينالمجنذاكعنىإنماالمسلكهذاصاحبيكونقد:قيلفان

وسلم.والهعليهاللهصلىالنبيفيهقطعالذي

اللهصلىالنبيبيتفيمحفوظابقيالمجنذاكيكونأنفيلزم:قلت

ثم،المسروققومسارقرفعفكلماالخلفاء.بيوتفيثم،وسلموالهعليه

:وجوهمنباطلوهذا!الوقتبقيمةفقوم،المجنذاكأخرج

ومنها:.يأباهالنقلأنومنها:.لغرابتهلنقلكانولو،ينقللمأنهمنها:

تبررهلاالذيالتكلفهذامثلعنالشريعةبراءةمنالمعهودخلافانه

الدهياء،الداهية:ذلكوأشدأيضا.هذاعلىيردتقدممماوكثير.حكمة

وسلم.والهعليهاللهصلىالنبيبعدالنسخوهي

واستقرارالتدرجذلكأنأرادإنماالمسلكهذاصاحبلعل:قيلفان

وسلم.والهعليهاللهصلىالنبيحياةفيكلهكانالدراهمعشرةعلىالامر

انهيجهللاولانهالخمر،بحذلتنظيرهذلك،خلافصنمعهظاهر:قلت

وانما)1(،العشرةذكرفيشيءوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنيصحلم

أرادإنماأنهوهب.الراشدينالخلفاءوبعدبعدهعمن-شيءصحإن-يصح

ديوان"فيتخريجهانظر.طالبابيبنعليإلىوتنسبوغيرهما.367()ص-

.(31)9"الوراق

!العشرةفيعباسابنحديثبتصحيحصرحقدإليهالمومىفانفظر،هذافي:قلت(1)

[.]ن
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.تقدممااكثرعليهويرد،حجةعنفصلابشبهةعليهياتلم،زعمتما

لمبماينسخهاثم،الثبوتقطعية""الصحيحينأحاديثإن:يقولوكيف

يثبت!

ماعلىقياسهالحنفيةاقتسروإنما،تحديدهيثبتفلمالمهرقضيةوأما

أبطل.والقيالس،باطلوالاصل.السارقفيهيقطع

الامرتدريجمنالصحابةواستنبط.أربعونأنهلحقفاالخمر،حدوأما

تعزيرا،التشديدزيادةجوازللحكمةرعايةمنهأشدلىإحكممنلخمرافي

،(1)"افترىهذىوإذا،هذىسكرإذا"إنه:بقولهمالزيادةلتحديدواستأنسو]

حكمولاالمرتد]2/143[حكمالاحتمالبمجرديلزمهلابأنهعلمهممع

يقعلموالسرقة.هذيانهعندمنهصدورهيحتملمماذلكغيرولا،المطلق

منها.أخفلىإحالمنولامنها،أشدلىإحالمنلا،تدريجتحريمهافي

ضيق،فيكانواالنالسأنوهي،حكمةللتدريجإن:يقالقد:قيلفان

يتضررلافصاراتسعوثم،مالهمناليسيربأخذيتضررمنهالمسروقفكان

وهكذا.،ذلكمناكثرباخذإلا

نأيعارضهذكرتمماأنمع،الحكمبهيثبتلاالحكمةتعقل:قلت

وقد.الحاجةلكثرةالسارقعلىيخففأنالضيقزمنفيالمناسب

الحدبدرء)2(وذلك،الاولدونالمعنىلهذالجملةافيالشريعةشهدت

نيالالباقال84(.2)2/"الموطا"فيمالكاخرجه،طالببيابنعليقولمنهذا(1)

"إرواءفيذلكبينتوقد،ومتعهإسنادهفيمعللوهو،يصحلم"هذا:تعليقهفي

2(".4)46"الغليل

(.)خمنوالتصويب.يدرء""(:)ط2()
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)1(.المجاعةزمنفيقطعلاأنهالسلفبعضعنيروىوماالمضطر،عن

غالبهاأوكلهاالسلعلأن،المعنىفييتغيرلمالمقدارإن:قيلفإن

ثمنبلغحينخمسةقيمتهاتكونالتيالمسروقةفالسلعةالمجن،تساير

وهكذا،ثلاثةالمجنقيمةكانتحينثلاثةقيمتهاكانت،خمسةالمجن

إلاأخيراتغنيهلاغناءتغنيأولاكانتالثلاثةفاننفسها،الدراهم

مثلا.)2(الخمسة

فقد،مستقيمغيرهوثم.بصددهنحنفيمافتيلايغنيلاكلههذا:قلت

لىإوانخفاضاارتفاغاقيمتهاتضطربتزالولا،أخرىوترخصسلعةتغلو

؟بالعشرةخيراالتحديدوقعالمعنىذاكلوحظكانإذاولماذا.القيامةيوم

يعودوقد،الثلاثةغناءإلاتغنيلاعشرخمسةفتصير،الاتساعيزيدوقد

السلعأثمانضبطهوإنماوالمعروفأولا.كانمماأشدويشتدالضيق

لابسلعةفكيف،بالسلعوالدراهمالدنانيرضبطلا،والدراهمبالدنانير

تنضبط؟

كله،هذالىإردهفييحتاجلاأنهمع،المسلكهذاردفيأطلتوقد

.المستعانوالله.قائلهشهرةذلكلىإدعاولكن

!!!

عامفيولا،غدقفيقطع"لا:قالانهعنهاللهرضيعمرعنرويمالىإيشير:قلت(1)

]ن[.)6924(.السابقالمصدرفيبينتهكماجهالةسعدهفيلكن."سنة

".لخمسة")ط(:)2(
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عيفكلةالخامسةلةالممط[1لالا2/]

الأموالفيويمينبشاهدالقضاء

غيرهومافيهيردفلم،ويمينبشاهدالقضاءوأما"(:185)صالاستاذقال

علىدلالتهظهورعدممعانقطاعانفيهمسلموحديثالنقد.أهلعندمعلل

فيناهضاردامالكعلىردسعدبنوالليث.محقهفيفصلكمافيه،)1(المتنازع

خالفوالمالكيةكبارمنوغيرهم"الموطا"راويةالليثييحيىإنحتى...إليهرسالته

قضاةفسل!المسألةفيالشافعيئخالفمنالشافعيةبينوكم.المسألةفيمالكا

بدونبهيطالبونبماللناسحكموالوالحقوقفيالنتيجةتكونكانتماذاالعصر

بشاهدالاخذفيبهيحتجونفيماالظاهرالضعفعنفضلا؟الشهادةنصابتكامل

".ويمين

أبيبنبكرأبوحدثنا"")2(:"صحيحهفيقولههومسلمحديث:أقول

ثني-حبابابنوهو-زيدثناقالا:نميربناللهعبدبنومحمدشيبة

ابنعندينار،بنعمروعنسعد،بنقيساخبرني،سليمانبنسيف

وشاهد".بيمينقضى!يماللهرسولأنعباس

والاخر،عباسوابنعمروبينفأحدهما،المزعومانالانقطاعانفاما

رعمرو.قيسبنر

محمداسألت:"الترمذي"عللفي")3(:التركمانيابنفقال،الأولأما

)خ(.منوالتصويب.""التنازع(:)طفي(1)

.(2171)رقم2()

.(01/9671)"النقيلجوهر"ا)3(
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عندييسمعلمديناربنعمرو:فقال-الحديثهذاأي-عنه()البخاري

".عباسابنمنالحديثهذا

أمرين:سوىيسندهاماالعنديةلهذهليس:أقول

عنالحديثهذاروىالطائفيسوسنبنمسلمبنمحمدأن:الاول

ابنعن،طاوسعنعمرو،عن:عنهالرواةبعضفقالدينار،بنعمرو

.عباسابنعنزيد،بنجابرعنعمرو،عن:قالوبعضهم.عباس

ومخالفتهعباسابنعناشتهارهلعدم،الحديثصحةاستبعاد:الثاني

.القرآنلظا!ر

بعضعنذلكجاءإنمابانه()1البيهقيعنهأجابفقد،الاولفاما

ابنعنعمرو،عن،الطائفيعنفرووه،الثقات[145]2/فأماالضعفاء.

الضعفاء.بروايةتعلللاالثقاتورواية.ياتيكما،عباس

لصحأحدهماأوالمذكورانالوجهانصحفلوذلكومع:أقول

بنعمروعنزيد،بنحمادحديث)2(الشيخانصححكماأيضا،الحديث

عيينةابنروايةمع؛الخيللحومفيجابرعنعلي،بنمحمدعندينار،

نظائر.ولهذاجابر)3(.عنعمروعنلهوغيره

وجهين:منعنهلجوابفا،الثانيأماو

بينأندعوىإلايزيلهفلا،وجهلهكانإنالاستبعادذاكأن:الاول

.(01/681)!الكبرىالسنن"في(1)

.(1491)ومسلم(0552)البخاري2()

65(.946.0)9/"الباري"فتحانظر)3(
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الحديثلصحثقةوبينهبينهكانلوإذ،ضعيفةواسطةعبالسوابنعمرو

لاعمرافإنهنا،الضعيفةالواسعطةيفرضأنلاحدوليسمر.كماأيضا

كما،عليهمتفقثقةمنسمعهمايرسلقدوانما،التدليسهذامثليدلس

أبيبنعليبنالحسينبنعليبنمحمدمنسمعهماجابرعنأرسل

حجة.إمامومحمد،عنهطالب

لحديثاغيرالإرسالهذامثلأرسلهعمراإنقيلماتتبعتوقد

"مسندفيأنوذلك.السابقلحديثاكحالحالهحديثاإلاأجدفلم،السابق

بنعمروعن،شعبةثناجعفر،بنمحمد"ثنا368()1(:ص3)جأحمد"

والحديثلا".:قالجابر؟منسمعتهأنتلعمرو:قلتجابر...،عندينار،

أنهعطاءأخبرنيعمرو:قال"عيينةابنطريقمن(")2(البخاريصحيح"في

إماموهو،رباحبيأبنعطاءهذافيوجابرعمروفبين..".جابرا.سمع

حجة.

صحفإنفيهما،الإرساللييتضحلماخرينحديثينووجدت

بيأابن:الثانيوفيأحدهما،أووطاوسعكرمةأحدهمافيفالواسطة

عمرورواهحديثفييقالأنساغفإن.أثباتثقاتكلهموهؤلاء،مليكة

منسمعهعمراأنيفرضأنيسوغفانما،منهيسمعهلملعله:عباسابنعن

عبالس.ابنمنسمعهحجةثقة

قال:الترمذي"قال)3(:"التهذيبتهذيب"منعمروترجمةوفي

)57914(.رقم)1(

)8052(.رقم)2(

)3(.)8/03(
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البكاءفيعمرعنحديثهعباسابنمنديناربنعمرويسمعلم:البخاري

مدل!ا".يكونأنذلكومقتضى:قلتحجر:ابنقال.الميتعلى

،عباسابنعنلحديثاكذعمرويةبروأظفرلم:اقول[146]2/

و"مسند")1(،مسلم"صحيحفيثابتة-الحديثوفيها-لقصةو

كانفإن.عباسابنعن،مليكةأبيابنعنعمرو،روايةمن)2("لحميديا

فإن؟الراويمنندريفلا،عباسابنعنعمروعنلحديثاروىبعضهم

ابنعنمراراعمروبهحدث،تقدمكمالحديثاهذافيفالحال،ثقةكان

ابنمنيسمعهلمأنهعرفواقدالناسأنعرفحتىعباسابنعنمليكةأبي

وليس("،عباسابن"قال:المذاكرةأوالفتياسبيلعلىمرةقالثم،عباس

عباسابنعنمليكةأبيابنمنيسمعانمنمانعلاأنهعلى.بالتدليسهذا

نأمنمانعولا.الحديثنفسهعباسابنمنويسمع،الحديثوفيهاالقصة

نفسه،الشيخذلكمنيسمعهثمشيخ،عنرجلمنلحديثاالرجليسمع

متصلفي"المزيديسمىالنوعوهذاهكذا.وتارةهكذا،تارةيرويهثم

الخيل.لحومفيعمروحديثمنهبعضهمعدوقد.الاسانيد"

غيرالمدلسمنيقعقدمماأمثلة")3("صحيحهمقدمةفيمسلمذكروقد

الخيل،لحومفيديناربنعمروحديثمنهاوذكر،يسمعهلمماإرسالمن

مثلعن)4(يقعقدمانو،مدلسغيرعمرابأنمسلممنحكموهذامر..وقد

)1(.)2/642(

)022(.رقم)2(

)3(/1(،31.)32

"من".:بالصوولعل(،)طفيكذا)4(
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لتيعمروأحاديثمنبكثيرالشيخانواحتج.بتدليسليسالارسالذاك

ابنرواهالمخابرةفيبحديث()1مسلمواحتج.بالسماعفيهايصرحلم

فيهيصرحلمعمراأنعيينةابنعنثبتقدانهمعجابر،عنعمروعنعيينة

صححالبخاريعنالحكايتينحاكي)2(الترمذيوهذاجابر.منبالسماع

وخطأ،جابر"عن"عمروفيها:التيعيينةابنروايةالخيللحومحديثفي

جلالةمعجابر"عنعلي،بنمحمدعن"عمرو،:قولهفيزيدبنحماد

بينعندهكانلمايدلسعمراأنالترمذيعندكانفلو،وإتقانهحماد

مر.كما،تدليسولامنافاةلاأنهوالصحيح.منافاةالروايتين

فيكلامهصددفي(111)صللحاكم"الحديث"معرفةفيمافاما

...هريرةابيمنيسمعلمالحسنأنالحديثصاحب"فليعلم:التدليس

ذلكقالفإنما،"مسموعةغيرالصحابةعنديناربنعمروحديثعامةنو

هيالعبارةتلكفإنشيئا.منهسمعولاقطيرهلمعمنروىمنصددفي

عنروواقوم:التدليسمنالسادسلجنسا"(:901)صقولهصددفي

منيرهلمعمنيرسلعمراأنذلكوحاصل.."..قطيروهملمشيوخ

ليس-فيهعمروعن147[]2/يوجدقدماقلةعلى-وهذا.الصحابة

يرسلأنفاما.الايهاموجهعلىكانإذاتدليساجماعةيسميهوانما،بتدليس

فلا،فيهإيهامفلا،يلقهلمأويدركهلمأنهالناسعرفقدعمنالمحدث

تدليس.

نأالارسالهذامنهيكثرممنالرجلكانإذالحديثاأئمةوعادة

39(./1)536رقم1()

)3917(.رقم)2(
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تراجمفيتراهكما،منهميسمعولمعنهمروىالذينأسماءعلىينصوا

نجدولم.وغيرهمزيد،بناللهعبدقلابةبيو،البصريوالحسن،مكحول

ولعله."عازببنالبراءمنيسمعلم":معينابنقولإلاعمروترجمةفي

ثابت.عباسابنمنعمرووسماع(.1واحدا)خبراإلاالبراءعنيرسللم

سبيلعلىلايرسلقدولكنهبمدلس،ليسفيمنعندهموالحكم

كالحديث،يسمعلمأنهيتبيننإلا،السماععلىمحمولةعنعنتهأنالايهام

عليهيئبتلمأنهذلكووجه.تقدموقدجابر،عنعمروعنشعبةرواهالذي

حيثإلايرسللاأنهذلكومعنى،الايهاموجهعلىلايرسلقدأنهإلا

علىواضحادليلاوجدنافحيث،يسمعهلمأنهعلىواضحدليلهناكيكون

.السماعهوالحكمكاننجدلموحيث،فذاكالسماععدم

ماالصوابعلىمحمولةيتهفروذلكومع،يخطئقدالثقةأنترىألا

فيبالاتصاليحكمأنذلكمنلىفأوالخطأ،علىواضحدليليقملم

يخطئقدالمخطئلان؛إيهاملاحيثلارسالإلاعنهيعرفلممنحديث

المرسل.بخلاف،خطائهعلىدليللاحيث

فيماإلايدلسلانهإلا،منهوكثربالتدليسعرففيمنعندهموالحكم

فما،عيينةابنفيقالوهكما،مقبولةعنعنتهأنفيه،شكلاثقةمنسمعه

فيه؟نحنبمابالك

هذابيعكمفاخلطوا،لحلفاتكثرونإنكمالتجار،معشر"يا:مرفوعاالبراءعنوهو(1)

فيوالطحاوي22(1،2)7/""المصنففيشيبةأبيابنأخرجه."بالصدقة

.()4848"الايمان"شعبفيوالبيهقي2()820الآثار"مشكل"



ثقةعنهرواهأنبعديضرهفلا،عباسابنعنالحديثاشتهارعدموأما

وغيرهماالشيخانصححهحديثمنوكمدينار.بنعمرووهو،فقيهجليل

الأعمال"انماحديثهذا.منهأشدأوهذامثلفيهيقالأناحتمالمع

وهذا،العلامنصفإنهقالوا:حتىالعلامأهلعندالاهميةعظيم"بالنيات

والهعليهاللهصلىالنبيأنلىإيشيرماروايتهوفي.اشتهارهيقتضيمما

نأفيهوذكر.اشتهارهيقتضيمماوهذا(،المنبر>1علىبهخطبوسلم

.اشتهارهيقتضيمماوهذاالمنبر،علىيخطبوهورواهالخطاببنعمر

،الخطاببنعمرغيروسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنيروهلمذلكومع

بنمحمدغيرعلقمةعنرواهولا،وقاصبنعلقمةغيرعمرعنرواهولا

سعتدبنيحيىغيرمحمدعنرواهولا،التيمي]2/148[إبراهيم

أصولمنأصلاوجعلوهوغيرهما،الشيخانصححهذلكومع.الانصاري

مر.كما،العلمنصفجعلوهبل،العلم

شواهد.لهلكن:قيلفإن

روايةمنجاءفقد،كذلكواليمينبالشاهدالقضاءوحديث:قلت

روايةمنوجاءنظائرها.صححواقدجيدةبأسانيدالصحابةمنجماعة

وكان،التابعينمنعدةمرسلمنوجاءللاستشهاد.تصلحبأسانيداخرين

خلافه.عندهميعرفلاالحجازأهلعملعليه

عن،موسىبنأيوبعن،إسحاقابنحديثفيقلتفقد:قيلفان

قلت.ماالمجن،ثمنفيالسارقيدقطعفيعباسابنعنعطاء،

>5396(."البخاري"صحيحفيكما(1>
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إسحاقوابن،اضطرابأسذإسحاقابنفيهاضطربخبرذاك:قلت

ابنعنروايتهمنلاعطاء،قولمنبانهتقضيادلةوجاءت،شئحفظهفي

ولا،كذلكهاهناالأمروليس.السابقةالمسألةفيتفصيلهتقدمكما،عباس

الحديث،صحةفيمجموعهايقدحأمورعدةتجتمعوقد.ذلكمنقريبا

يضر.لمانفردلوماومنها

فيالبخاريصنيعإليهيشيرقد-كماالقرانلظاهرمخالفتهماو

لظاهرمخالفوهو،وغيرههوصححهحديثمنفكم-")1("صحيحه

وحديثخالتها)2(،ووعمتهاالمرأةبينلجمعامنالمنعكحديث،القران

لحومأكلعنالنهيوحديث)3(،مخلباونابذي)ولاكلعنالنهي

خالفهاالقرانمنظاهرةدلالةمنوكم.ذلكوغير)4(،الاهليةالحمر

ابنوذكر.عشرةالثانيةالمسألةفيذلكمنشئتقدموقد،أنفسهمالحنفية

7)ج""الامفيالكلامالشافعيوبسط،ذلكمنأمثلة)5(""الفتحفيحجر

لظاهرويمينبشاهدالقضاءحديثفمخالفةذلكومع31()6(.6-ص

.ستراهكما،مدفوعةالقران

"(."الفتحمع028)5/)1(

.هريرةبياحديثمن(41)80ومسلم5(01)9البخاريأخرجه2()

خرجهو.الخشعيثعلبةابيحديثمن(3291)ومسلم553(0)البخارياخرجه)3(

.عباسابنحديثمن(3491)مسلم

البابوفيعمر.ابنحديثمن(1)369عقبومسلم552(1)البخارياخرجه(4)

وغيرهما.الصحيحينفياخرىاحاديث

)5(/5(،281.)282

)6(/8(-36.)83
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جلإلى+بدئؤتداينماذاءامنوالذلى>يثأيها:لىوتعاتباركاللهقال

لئمفانزجالحغمنشهيدننستشهدواو>:قالأنلىإ(فاكتبرةمسئى

حدلفمات!طأنالمئهد!منترضحونممنوامراقان.فرجلرجلينيكونا

لله]2/914[اقس!عندذالئ>:قالأنلىإ(الأخرىإضد!مافتذ!ر

تجدواولمسذيعلى>وإيئكنتم:قالأنلىإ<ترتابواألارأدفى+للشئهرتوأقوم

283[.-282:]البقرة(مفبوضةفرهن؟تبا

يكونالمفإن،رجلانالمداينةعنديستشهدأنلىتعااللهأمر:قيلإن

لحاكماعندالتداعيعندلحقايثبتلاأنهعلىذلكفدل؛وامرأتانفرجل

بذلك.إلا

يثبتقدإذ؛باطلفهذا،بذلكإلامطلقايثبتلاأنهأردتمإن:لجوابفا

وانعندنا.المدعييمينومع،الحنفيةعندفقطوبالنكول،بالاعترافلحقا

أثبتهإنمالحديثافإن؛يفيدكملافهذا،كذلكإلابشهادةيثبتلاأنهأردتم

.وحدهبالشاهدلا،واليمينبالشاهد

رجلأوبرجلينبالامركانلماويمينبشاهديثبتكانلو:قيلفان

.فائدةوامرأتين

عظيمة:فوائدلهبلى،قلنا:

وأدفى+للشتفدةوأقومللهاقس!عند>ذالئ:الايةعليهنصتما:الاولى

يثبتلاالحقأنمعبالكتابةيحصلكماوهذا282[،:]البقرة<ترلابوألا

تامةبشهادةالقضاءفإن.التامةبالشهادةيحصلفكذلك،وحدهبالكتاب
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كلالانللشهادةوأقوم،ويمينبشاهدالقضاءمنوالعدلالقسطفياظهر

عنوأبعدالاخر،شهادةشهادتهتخالفلئلاالتحفظفييبالغالشاهدينمن

القسط،أصلأنعلىالتفضيلبصيغةالاتياندلوقد.لايخفىكماالريبة

هو؟فماذكر،مادونهوبمايحصلقد=الريبةعنوالبعد،الشهادةوقيام

صحةعلىتدلفالاية.الحديثعليهدلكما،واليمينالشاهدإلاليس

اقتضتهمابهيحصلماهناككانلماصحيحايكنلملولانه،الحديث

الاية.

فقط،واحدرجلاستشهدلوإذ،للحقاحوطذلكان:الثانيةالفائدة

وألجنونكا،شهادتهبهتفوتمالهيعرضأو،الشهادةأداءقبليموتفقد

ذلكلهمايعرضلاأنهفالغالبثنينكانافإذا،الغيبةأوالفسقأوالنسيان

فوقها،مماتمنعولم،الايةعليهانبهتالاحتياطدرجاتأدنىوهذهمعا.

وذلك،الاحتياطمظاهرةينبغيلحالااقتضتإذاأنهلىإإشارةهذافيبل

شيخينشاهدانووجد،سنةعشرةكخمسطويلةالدينمدةتكونكأن

جميعايموتونلاأنهميغلببحيثالشهودعددفيالزيادةفينبغي،كبيرين

شهادتهم.بهتفوتماجميعالهميعرضأو،الدينحلولقبل

بدلابل،الحقبهيثبتلاالواحدالشاهدأن:الثالثةالفائدة[1ه0]2/

بعضيتهمهأنخشيةيحلفأنالمدعيعلىيكبروقد،اليمينمنمعه

حضرهاوإنمايحضرهالملانهأوصفتها،أوالقضيةنسيقدلانهأو،الناس

وأصبياوارثهويكونيموتأوالدائنيجنوقد.ماتقدالذيمورثه

يكملأنلىإلحقباالقضاءفيتأخر،المطالبةوقتاليمينفتتعذرمجنونا،

.يموتاوصاحبه
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علىاحتجأنهشبرمةابنعن1(")"الصحيحفيالبخاريذكر:قيلفإن

فتذ!رإضد!ااحدلفماتفلن>:لىتعاقولهوذكر،بالايةالزنادبيأ

ويمينشاهدبشهادةيكتفىكانإذا:"قلت:قال282[.:]البقرة(الأخرى

هذهبذكريصنعكانما؟الاخرىإحداهماتذكرنيحتاجفما،المدعي

."؟الاخرى

يصنع:فأقول،بإيضاحهبأسولا.لجوابامنهيعلمماتقدمقد:قلت

،الشهادةتتمأنالشهادةجائزحاضراباقياالرجلكانإذاأنهالاخرىبذكر

يتوقفولا.الارتيابعنبعدو،للشهادةوأقوم،اللهعندأقسطذلكفيكون

الحقفيضيع،منهتتعذرأو،عليهتكبروقد،المدعييمينعلىالحقثبوت

شهادته،فوتمالهعرضأوماتقدالرجلكانوان.تقدمكمايتأخر،أو

مالك.مذهبهوكماالحقوئبتمعهما،المدعيوحلف،المرأتانشهدت

أقامتالايةفإن؛قويمذهبوهوالزناد،بيأمذهبكانأنهوالظاهر

الخدريسعيدبيأحديثمن)2(""الصحيحينوفي.رجلمقامالمرأتين

النساءعلىومرورهالعيديوموسلموالهعليهاللهصلىالنبيخروجقصةفي

قلن:؟("الرجلشهادةنصفمثللمرأةاشهادة"أليس:"قال:لهنوموعظته

شهادةمثلشهادتهنفيهتقبلمافيالمرأتينشهادةبأنقاضوهذا.بلى"

هو-فانمارجل،يكونلاأنالمرأتينلاستشهادالايةشتراطفاما.رجل

تستدعيوالشهادة،و]لصيانةالسترالنساءحقفيالمطلوبلان-أعلموالله

عليه.المشهودلطعنوالتعرض،لحكامامجالسوحضورالبروز،

"(."الفتحمع028)5/)1(

الموعظة.لفطفيهوليس)988(مسلمواخرجه3(.40)البخاري2()
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:يقالأنمعهيتجهماالايةفيليسأنهلىوتعاتباركاللهبحمداتضحفقد

بالصحة.لهيشهدمافيهاأنثبتبل،القرانلظاهرمخالفالحديثإن

فيجاءماهاهنافذكروا،الصحيحةالاحاديثلبعضالمخالفةوأما

اللهصلىالنبيلهفقالرجل،علىادعىأنه[151]2/قيسبنالاشعثقصة

ابنعن")2("الصحيحينوحديث(.1")يمينهأو"شاهداك:وسلموالهعليه

وأموالهم،رجالدماءناس!لادعىبدعواهمالناسيعطى"لو:مرفوعاعباس

مسلم.لفط"عليهالمدعىعلىاليمينولكن

طريقمنوغيرهما""الصحيحينفيأنه:الاولالحديثعنلجوابو

فيالرواةألفاظواختلفتقيس،بنالاشعبعنسلمةبنشقيقوائلأبي

"،يمينهاو"شاهداك)3(:روايةففي.وسلموالهعليهاللهصلىالنبيقالهما

"ألك:للأشعثفقالبدأأنهثالثةوفي،"يمينهأو"بينتك)4(:أخرىوفي

"صحيحفيهكذا."فليحلف":قاللا.:قلت:الاشعثقال.؟"بينة

سفيانطريقمنالبئرفيالحكمبابفيالاحكامكتابفي")5(البخاري

عنمعاويةأبورواهوهكذا.وائلبيأعنوالاعمشمنصورعنالثوري

كتابفي)6(البخاريأخرجه."احلف:لليهوديفقال":قالأنهلاإالاعمش

الاشعث.حديثمن()138ومسلم)6677(البخاريأخرجه(1)

.(1171)ومسلم(2554)البخاري(2)

.(1/122)38ومسلم(6152،0672)البخاريعند)3(

.(0554،6776)البخاريعند(4)

.7(1)83رقم(5)

.(142)7وأيضا(62)67رقم(6)
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فيونحوه؟بينةألك:المدعيالحاكمسؤالباب،""صحيحهمنالشهادات

معاويةأبيطريقمن21()2(1ص5)جحمد"و"مسند")1(مسلم"صحيح

ذلك.غيرلىإ-الاعمشعنووكيع

وسلم،والهعليهاللهصلىالنبيبهنطقالذياللفطهوماندريفلا

منجلووالاعمثر،منصوروائلأبيعنلحديثاروىمنأجللكن

الاشبههيوروايته،والفقهالاتقانفيإماموهو،الثوريسفيانعنهمارواه

بينةلهيكنلمفان؟بينةلهأ:المدعيفيسألالقاضييبدأأنالقضاء:باداب

البينةعلىفتصدق،الحقبينماكلوالبينة.عليهالمدعىعلىاليمينوجه

يحتاجماوهيالناقصة)3(وبالبينة،يمينلىإمعهايحتاجلاماوهي،التامة

يمين.لىإمعها

وأ"شاهداك:وسلموالهعليهاللهصلىالنبيلفظأنثبتلوأنهعلى

ودلالة،بالقويةليستويمينبشاهدالقضاءنفيعلىهذافدلالة"يمينه

واضحة.واليمينبالشاهدالقضاءأحاديث

الحاجة.وقتعنالبيانتاخيريجوزلاأنههذهيقوي:قيلفان

وامرأتين.رجلشهادةتقبللاأنيقتضيظاهرهافان:قلت

وامرأتين.رجلقبولعلمقدالأشعثيكونأنيجوز:قيلفان

نأيجوزأنهلحقوا.ويمينشاهدقبولعلمقديكونأنويجوز:قلت

شأنمنلانمحذور؛هناكوليسذاك،ولاذاعلم[152]2/قديكونلا

022(.)138/رقم)1(

2(.)1837رقم)2(

".البيعة"على:للسياقوالاوفق،الاصلفيكذا)3(
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شاهدلهكانفلو،ينفعهأنيؤملماكلإظهارعلىحريصايكونأنالمدعي

"=يمينهأوشاهداك":لهوقيل،واحدةامرأةأو،فقطشاهدأو،وامرأتان

عليهالمدعىتحليففينازعوقدكذا.أجدولكني،شاهدينأجدلا:لقال

تجعلهاوإن؟بيمينهليمااللهرسوليا:"قلتفيهافان،القصةبقيةفيكما

بماويأخذهذا،فيينازعأفتراه.فاجر"امروخصميإن،بئريتذهببيمينه

فلا"،"شاهداكقالهماكانإنوسلموالهعليهاللهصلىالنبيقولبهيشعر

له؟كانإنواحد،شاهدلي:يقول

"اليمين:قولهمحلأنعلىويدلاخره،يبينفأوله،الثانيالحديثماو

منيتناوللاأنهوكما.فقطدعواهإلاللمدعييكونلاحيث"عليهالمدعىعلى

الشاهدين،شهادةمعبدعواهأعطيهـانما،دعواهبمجرديعطلملأنه،شاهدانله

.دعواهبمجرديعطفلمأعطيإنلانهشاهد،لهمنيتناوللافكذلك

،الاصولمنأصلباليمينعليهالمدعىاختصاصإن:يقالماماو

ويمكن.فتهويل=للأصولمخالفالمدعيويمينبشاهدالقضاءفحديث

المدعىأصرفإذا،بيدهالظاهرصارعدلاشاهداقاملماالمدعيبأندفعه

معنىفيالمدعيصارفقدالظهور،ذاكلبطلانمدعفهوالانكارعلىعليه

معارضتهويمكن.المدعيمعنىفيعليهالمدعىوصار،عليهالمدعى

للمدعي.بينةوجودمععليهالمدعىيحلفلاأنهوهو:اخر،بأصل

تامة.بينةكانتإذاذاك:قيلفإن

يمينلاأنهعليهالمتفقأنذلكمنويتحصلهذا.نمنعأنلنا:قلت

ويبقى.تامةبينةوجودمععليهللمدعىيمينولاله،شاهدلاحيثللمدعي

بالدليلفيهفيوخذالاصلين،هذينبينمتردداواحدشاهدللمدعيكانإذاما



فيالبينةصارتحلففان،المدعيبتحليفالحديثثبتوقدبه،الخاص

الموفق.واللهأصلا.لهشاهدلامنمعنىفيصارأبىوإن،التامةمعنى

منيقلهولم،لهوجهفلاوعمرو،قيسبينوهو)1(الثانيالانقطاعوأما

عندهيكنلمثم،الحديثصحةاستبعدكأنهالبخاريأنمتقلموقد.بهيعتد

الكلامتقدموقد،عباسابنمن[21153/يسمعهلمعمراأنحدسأنهإلا

مجالىهناككانفلوباللقاء،العلماشتراطفييشددالذيوهو.ذلكفيمعه

الحدسذاكلىإوالتجأالبخاريتركهلماعمرومنقيسسماعفيللشك

معهوكان.قبلهوماتعمرو،بعدولدوقيس.يجديلاالذيالضعيف

ومجاهدجبيربنوسعيدوطاوسعطاءمنمنهماكلوسمع،بمكة

لىإفيهوالقعودالحرامالمسجدلىإالخروجيدعلاعمرووكان.وغيرهم

خلفقدقيسوكانسعد")2(.ابن"طبقاتمنترجمتهفيتراهكما،ماتأن

عباسابنمنعمرووسمعأيضا)3(.سعدابنذكرهكمامجلسهفيعطاء

يلقلمأنهبقيسيطنفهل.قيسيدركهمولم،وغيرهمعمروابنوجابر

فيمعايصليانيكونالمأومات؟أنلىإقيسولدمنذبمكةمعهوهوعمرا،

عطاءحلقةفييجتمعانيكونالمأو؟لجماعةواالجمعةالحرامالمسجد

إحدىتبعدلاقدالمسجدفيحلقةمنهمالكلكانثمالمسجد؟فيوغيره

عن)4(استنكفانهبقيسيظنأو.اذرعبضعةإلاالاخرىعنالحلقتين

923(.)صالاولالانقطاعتقدم(1)

()2/5(947).

.(483)5/السابقالمصدر)3(

)خ(.منوالمثبت.""من(:)ط(4)
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إرسالا؟عنهيرسلثم،مشايخهصغارفيشاركهقدلانهعمرومنالسماع

ولدالذيحنيفةأباإن:قولهمدفعلمحاولةالقتالأشدالاستاذقاتلوقد

أنسمنيسمعلمالحديثسماععنمعرضابهاونشأبالكوفةثمانينسنة

وأبسنةبعدها:وقيل،وتسعينإحدىسنةبهاوتوفيبالبصرةعاشالذي

لذلكتعرضتوقدأنسا!رأىحنيفةأباإن:قيلقدنهإلابيدهوليس.سنتين

الاستاذترىثم.التراجمقسممنالصلتبنمحمدبنأحمدترجمةفي

.الحالوضوجمعالباطلتوهمهمفيأصحابهيجاريهنا

ما"و)1(:فقالالحديثهذاذكرالطحاويأنهذافيالوهموسبب

بنعمروعنيحدثنعلمهلاسعدبنقيسلانفمنكر،عباسابنحديث

الطحاويأن-الكوثريالاستاذاخرهممن-جماعةفتوهمبشيء".دينار

القولعلىبناءاللقاء،ثبوتلعدم،منقطععمروعنقيساأنبهذاقصد

جماعإونقل،""صحيحهمقدمةفيمسلمردهالذيالقول،بهالعلمباشتراط

خلافه.علىالعلمأهل

ثممنكر،لحديثاأنادعىفإنه،توهموهماتعطيلاالطحاويوعبارة

ديناربنعمروعنيحدثنعلمهلاسعدبنقيس"لان:بقولهذلكوخه

ولا.إثباتولابنفي[154]2/لهولقائهمنهلسماعهيتعرضولم،بشيء"

لقواالرواةمنكثيرافإن،السماعأواللقاءوعدمالتحديثعدمبينملازمة

بشيء.عنهميحدثوالمثم،منهموسمعواالمشايخمنجماعة

لموعمرو،المشايخأولئكضعفلاعتقادهمذاكإنما:قيلفإن

أحد.يستضعفه

.(4541/)الاثار""معاني(1)
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عنالروايةمنوهبابنامتنعكمااخر،لسببيكونقدبل:قلت

الروايةمنمسلموامتنع،بقضيةعليهقضىلانهالقتبانيؤصشالةبنالمفضل

.البخاريمعاختلافهشأنفيمعهلهجرىلماالذهلييحيىبنمحمدعن

عنهروايتهمنلجاءعمروعنيرويكانلوقيساأنرأىالطحاويفكأن

الصحابة،منسمعوقد،واجلوأكبراقدمكانعمرالان،أحاديثعدة

الطحاويفحدلسولد.منذبمكةمعهقيسوكان،فيهمرغوبكثيروحديثه

،استنكرهالحديثهذاجاءفلماعمرو،عنالروايةمنممتنعاكانقيساأن

روايةمنأو،المفضلعنوهبابنروايةمنحديثانرىأننستنكرقدكما

يحيى.بنمحمدعنمسلم

انقطاعه.خشيلاستنكارهيكونفقد:قيلفان

نأنفسهعمروعنالروايةمنقيسامتناعظنعلىيبنىكيف:قلت

يةالرومنامتنعإذاأنهالمعقولبل؟عنهأرسلهأنهعلىلحديثاهذايحمل

يرسلأنعنفصلا،عنهرجلعنيرويأنمنامتناعاأشدكاننفسهعنه

مدلس.غيروقيس،يدلسأخرىبعبارةأو،عنه

يحمل؟ماذفعلى:قيلفان

لحديثاراويوهو-سيفيكونأنخشيفكأنه،الطحاويأما:قلت

عمرو.عنقيسعنروايتهفياخطا-قيسعن

؟الطحاويمنهذاتقبلونفهل:قيلفان

استبعادهمعالبخاريهذا.عليهيعرجوالمالحديثأئمةفانلا،:قلت

،عباسابنمنيسمعهلمعمراأنحدسإنما-يظهرفيما-الحديثلصحة
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لحديثاأخرجمسلموهذاعمرو.عنثابتعندهلحديثاأنيقضيوذلك

للخطأ.مظنةهناكوليس.وغيره)2(النسائيوثبته(،1")"صحيحهفي

وأ،فضالةبنالمفضلعنوهبابنعنمثلهعنجاءلوثبت،ثقةوسيف

قدالمحدثلان؛قبولهلوجب،يحيىبنمحمدعن155[]2/مسلمعن

فرضعلىهذا.حديثهبعضلىإيضطرثمشيخ،عنالروايةعنيمتنع

هنا؟ثابتغيروهوفكيف،الامتناعثبوت

عنجريربنوهبروىآخر،حديثعمروعنقيسعنجاءقدبل

ووهبدينار..."بنعمروعنيحدثسعدبنقيس"سمعت:قالابيه

"ولا:قالثم"الخلافيات"،فيذلكالبيهقيذكر.الاثباتالثقاتمنبوهو

لجوهر"افيالتركمانيابننقله.هذا"غيرعمروعنلهيكونأنيبعد

الطحاويمقصودانتوهموهماعلىبناءالبيهقييناقشراحثم")3(،النقي

الوهم.هذاإبطالمروقدعمرو،لقاءلقيسيثبتلمأنهودعوى،الانقطاع

اتهاممنيلزمهمامع،بطلانهلظهورذلك،يدعيأنمنأعرفوالطحاوي

مجا،هناكأنفرضعلى،والسماعللقاءالموهمالشديدبالتدليسقيس

اللقاء.فيللشك

،امتناعلاأنهلحقوا،الامتناعحولحامإنماالطحاويأنبيناوقد

)1712(.رقم)1(

وقال،ثقةوقيس،ثقةوسيفجيد،إسنادهذا:قال(.5)679"الكبرىالسعن"في2()

ثقة.سيفلقطان:سعيدبنيحيى

"تاريخفيلخطيبوا2(269/)الدارقطنياخرجهقدلحديثوا(.01/681))3(

لمذكور.بالاسناد(41/412)بغداد"
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الحرامالمسجدفيحلقتهفييحدثكانولما.الموتعاجلهقيساولكن

حلقةمنبالقربكانتحلقتهولعل،نفسهالمسجدفيحياعمروكان

لانعمرو،عنمنهالسماععنغنىفيالناسأنيرىقيسفكانعمرو،

فإن،شيوخهاكابرمنسمعهبمايحدثقيسفكانبالمسجد.معهمعمرا

السامعونقام،فذكرهمذاكرةأوفتوىفيعمروحديثمنشيءلىإاحتاج

ولم،عنهفرووه،بهفحدثهم،لحديثاذاكعنعمرافسألوابعضهمأو

فيوجرير،الحديثهذافيسيفواستغنى.قيسذكرلىإيحتاجوا

عنعائقلهماعرضولعله؛ثبتثقةلانه،قيسمنبالسماعالآخرالحديث

عمرو.سؤال

بنمحمدديناربنعمروعنلحديثاهذاروايةعلىقيساتابعوقدهذا،

ثم،سيفحديث")1("السننفيداودأبوذكر.الطائفيسوسنبنمسلم

نا،الرزاقعبدثناقالا:،شبيببنوسلمةيحيىبنمحمد"حدثنا:قال

حديثه:فيسلمةقال.ومعناهبإسناده-ديناربنعمروعن،مسلمبنمحمد

(168ص01)ج""السننفيالبيهقيواخرجه."الحقوقفيعمرو:قال

الطائفي.عنكلاهما،حذيفةأبيطريقومنالرزاقعبدطريقمن

داودوأبومعينابنووثقه"،الصحيح"صاحبابهاستشهدوالطائفي

لا"ثقة:مرةمعينابن156[21/وقال.وغيرهمسفيانبنويعقوبوالعجلي

حدثوإذا،يخطئحفظهمنحدثإذاوكان.منهأثبتعيينةوابن،بهبأس

بنومحمددينار،بنعمروفيمنهأوثقعيينةوابن.بأسبهفليسكتابهمن

بنداودهوهذاالعطاروداودعمرو".فيالعطارداودمنليإأحبمسلم

)9036(.رقم)1(
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.وغيرهمعينابنوثقه،عليهمتفقثقة،الرحمنعبد

وقال".الثوريلىإمسلمبنمحمدأعجبكان"ما:الرزاقعبدوقال

حديثالهأرلم":عديابنوقال."صحاح"كتبه:مهديابنعنالبخاري

يخطئأنهعلىمحمولفهو،ذلكوجهيبينولمأحمد،وضعفه.منكزا"

حفظه.منبهيحدثفيما

وغيركتابمن،حالكلعلىحمدأ"ضعفه:الميمونيقولفأما

علىذلكفحمل،التضعيفيطلقأحمدسمع،الميمونيظنفهذا،"كتاب

هذافييظهرولا،التفصيلعلىالائمةمنغيرهكلامدلوقد.ظاهره

سيف)1(.بمتابعةاحتمالهاندفعوقدللخطأ،مظنةالحديث

بيأبنسهيلعن،الرأيربيعةحديثمنهاشواهد.وللحديثهذا،

معباليمينقضى!ك!ي!اللهرسول"أن)2(:هريرةبيأعن،أبيهعن،صالح

الحديث،هذاذلكومن،حديثهبعضأنساهبماأصيبسهيلكانالشاهد".

عنديوهو-ربيعة"أخبرني:ويقولربيعةعنيرويهذلكبعدسهيلفكان

رواهوقد.قادحةغيرعلةوالنسيان."أحفظهولا،إياهحدثتهنيأ-ثقة

أبيبنسهيلسمع"أنهالعامرياللهعبدبنمحمدعنحميد)3(بنيعقوب

".فذكره،ابيهعنيحدثصالح

المتابعفهو،""قيس:والصواب،المولفمنقلمسبقوهو.الاصلفيكذا(1)

[.]ن.ظاهرهوكما،للطائفي

فيوالبيهقي(05)73حبانوابن()1343لترمذيو36(01)داودابواخرجه2()

.(01/681)"الكبرى"

.(01/961)البيهقيطريقهمناخرجه)3(
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الحكم،بنعثمانرواه.سهيلعلىاختلفأنه()1التركمانيابنوذكر

ثابت.بنزيدعن،أبيهعن،سهيلعنمحمد،بنزهيرعن

فيهقال،مصريعثمان)2(.أثبتفذاك،لذاكمخالفاهذاكانإن:قلت

عنهيهايروالتيالاحاديث[]عليهأنكرواوزهير،"بالمتين"ليس:حاتمأبو

العراقيين.غير

الزنادأبيعن)3(الحزاميالرحمنعبدبنالمغيرة157[21/وروى

ابنقال.الشاهد"معباليمينقضى!م!مالنبيأن"هريرةبيأعنالاعرجعن

بشيء".ليس:معينابنفيهقال"مغيرة)4(:التركماني

لابي"قلت:الاجريقالوقد.معينابنعنعباسحكاههذا:أقول

الرحمنعبدبنمغيرةضعفأنهمعينابنعنحكىعباشاإنداود:

".عباسغلط:فقال.المخزومي(الرحمنعبدبن)مغيرةووثق،الحزامي

منليإأحب"هو:زرعةأبووقال.الستةوبقيةالشيخانبهاحتجوالحزامي

فيكماالزناد،أبيحديثفييعني،"وشعيبالزنادبيأ]ابن[

زرعة:أبوقال.عليهمتفقثقةحمزةأبيابنهووشعيب)5(.""التهذيب

.(01/961)لاالنقيلجوهرا"في(1)

عنابيهعنسهيلوعن،هريرةابيعنابيهعنسهيلعنالطرسصححقد:قلت2()

فاشارة"الارواء"،فيبينتهكما،الرازيزرعةوأبوحاتمابو:الإمامانثابتبنزيد

[.]ن.لهقيمةلالمذهبهانتصاراإعلالهلىإالتركمانيابن

916(.1/)0لبيهقيطريقهمناخرجه)3(

.(01/961)لاالنقيلجوهرا"(4)

(5)(01/662).
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فيذكرهتقدمإلزنادبياوابن.الزناد"بيأابنمنواصححديثاأشبهشعيب"

بنالرحمن"عبد:قالأنهمعينابنعنالساجيحكىوقد.الثانيةالمسألة

عن)1(البيهقيوحكى."حجةهريرةابيعنالاعرجعنابيهعنالزنادابي

هذا".مناصححديثالبابهذافي"ليس:قالانهاحمدالامام

لهذاإسنادأصح:"التمهيد"صاحب"قال)2(:التركمانيابنقال

(".حنبلابنقالمابخلافوهذا.عباسابنحديثالحديث

اصح.يهماافيالاختلافالحنفيةيفيدولا،صحيحكلاهما:اقول

بياابنعنالزنادبياعنروواوغيرهعجلانابنانعديابنوذكر

يكونأنيمتنعلاإذ،المغيرةيةرويوهنلاوهذا)3(.قولهشريحعنصفية

عنالمرويذكرمنيكثركانوانما،الوجهينمنالزنادبيأعنلحديثا

عادتهمومن،العراقيينمعالمسألةفيوالخلاف،عراقيشريخالانشريح

منالمرفوعةالاحاديثويردون،بلدهماهلعنللمقاطيعيخضعونانهم

الحجازيين.حديث

النبيأقضى:سألوهأنهمالحسينبنعليبنمحمدعنجاءولذلك

بينعنهاللهرضيعليبهوقضد،"نعم:قالالشاهد؟معباليمين!!

.(731ص1.)حالبيهقيذكره."أظهركم

)1(.)01/916(

.(2/831)"لتمهيدا"نظروا.(01/961)(2)

الكامل""منالمغيرةجمةترفيعندهليسفانهنظر،فيهعديلابنهذاعزو:قلت)3(

لىإبعزوهيصرحلمهذاولكن"،التهذيب"مناخذهوالمصنف-2(،3861/)ق

]ن[..قولهمنانهبهمصرحا""الميزانفيالذهبيقولمنهووإنماعديابن
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[581]2/ناظرالمباركابنأنعديبنزكرياعنالبخاريوذكر

ع!ي!اللهرسولبأحاديثيحتجالمباركابن"فجعلالنبيذ،فيالكوفيين

ولكنلا،قالوا:.المدينةأهلمنوالانصاروالمهاجرينع!ي!والنبيصحابو

منسكرإذا:يقولونكانوا:قالإبراهيمعن...المباركابنقال!حديثنامن

المباركابنفقال.رووسهمفنكسواأبدا.فيهيعودأنلهيحللا،شراب

وعنع!ي!اللهرسولعنأحدثهمهؤلاء؟منأعجبرأيت:يليهللذي

!"رووسهمفنكسواإبراهيمعنأذكرو،بهيعبؤوافلموالتابعينأصحابه

892(.ص8)ج""السننفيالبيهقيحكاه

عنمحمد،بنجعفرعن-ثقةوهو)1(-الثقفيالوهابعبدوروى

أعلهالشاهد".معباليمينقضىع!م!اللهرسول"أن:اللهعبدبنجابرعن،أبيه

ذلكفيونازعمرسلا.أبيهعنجعفرعنرووهجماعةبأنجماعة

)3()4(.البيهقيثم)2(الدارقطني

الدارقطنيعندومقاطيبعومراسيلأخرىأحاديثالبابوفي

يدعيالتيالاحاديثمنكثيرمنأشهرلحديثووغيرهما.)5(والبيهقي

طريقه.من2(4/21)والدارقطني()9236ماجهوابن(4134)الترمذياخرجه(1)

89(.-69)3/"العلل"في2()

.(01/916.017)"الكبرى"السننفي)3(

ععدحجةوهوالاسناد،صحيحمرسلفهو.مرسلانهالراجحأنوهب:قلت4()

لجميعاعندحجةصحيحفالحديث،تقدمكماموصولةشواهدولهلاسيما،الحنفية

لحديثالهذاالشواهدمنكثيزاخرجتوقدمنها.اللهعافاناالمذهبيةالعصبيةلولا

[.]ن.لاالغليل"إرواءفيالصحابةمنجماعةعن

بعدها(.وما01/071)لبيهقيوبعدها(وما4212/)الدارقطني""سننانظر(5)

261



.المتواترةلسننوالقرآنخلافعلىبهاويحتجون،الشهرةالحنفيةلها

بهفيشير،"فيهالمتنازععلىدلالتهظهورعدم"معالاستاذ:قولماو

بيمين"قف!ى:مسلمحديثفيبعضهمزعمفمنها.أصحابهتاويلاتلىإ

وجدحيثبشاهدوقضى،شاهدينلاحيثبيمينقضىالمعنىانوشاهد"

!ترىكماالتأويلوهذا.لجنساب)شاهد(لمرادواالشهود،

الظاهر.خلافلانهأولا:

يقضىانهأحدعلىيخفىلافانهله،فائدةلاالكلاميجعللانهثانيا:

وجدا.حيثبالشاهدينويقضى،بينةلاحيثباليمين

حاله.يخفىلامنهالواحدإخراجثم،لجنساعلى"شاهد"حملثالثا:

رواهوقد.سيفعنالحباببنزيدروايةاللفطهذابعا:ر[915]2/

"قف!ى:فقالسيف،عنالمخزومىالملكعبدبنالحارثبناللهعبد

بناللهعبدعنحمدوالشافعيالامامانرواه.الشاهد"معباليمين

1)جحمد"أو"مسند(2731()ص6)ج""الامفيكما،لحارثا

وفي."الاموالفي:عمرو"قال:الشافعيروايةفيوزاد323()2(.ص

".الاموالفيذاكإنماعمرو:"قالأحمد:يةرو

قدزيدافإن،الحباببنزيدمنأثبتكأنهالحارثبناللهوعبد

رجالمنئقتانوكلاهما،اللهعبدبذلكيوصفولم،يخطئبانهوصف

.لوفاءادار.ط(7426،526/)(1)

237(0)ماجهوابن)6795(""الكبرىفيالنسافيايضاواخرجه2(.)689رقم2()

واللفط.الاسنادبهذا
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"قال:قالنهإلاعمرو،عن)1(الطائفيمسلمبنمحمدرواهوهكذا.مسلم

".لحقوقافيعمرو:

إجراء-بعيدبعدعلىولو-يمكنلاالشاهد"معباليمينداقضى:فقوله

جليلثقةديناربنعمرووهو-عباسابنعنوراويه.فيهالمذكورتأويلهم

والقضاء.بالاموالخصهولهذابه،نقولالذيالمعنىعلىأقره-فقيه

القضاءوكذلك،الأموالغيرفييكونقدشهودلاحيثباليمين

بالشاهدين.

أبيحديثفيالشاهد"معباليمين"قضىالحديثهذالفظجاءوهكذا

والمراسيلالشواهدبعضوفي.وغيرهماجابر)2(وحديثهريرة

الواضح.التصريحوالمقاطيع

نإ:الشاهد"معباليمين"قضدلفظفيبعضهمقول:التأويلاتومن

للمدعي.واحدشاهدوجودمععليهالمدعىبيمينقضىالمعنى

باوجه:ورد

وأنهوالشاهد،اليمينبينالمعيةأنالظاهرفانالظاهر،خلافأنهمنها:

بهمامعا.قضى

التاويل.هذاتردالاولىالروايةأنومنها:

ظاهرهعلىأقره-فقيهجليلثقةوهو-عباسابنعنراويهأنومنها:

سلف.كما

.(01/681)و]لبيهقي36(0)9داودأبوطريقهمناخرجه(1)

تخريجهما.سبق)2(
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التصريحمنلمقاطيعووالمراسيلالشواهدبعضفيوردماومنها:

ضح.لواا

خاصة،صورةعلىحملهبعضهمأنالعربيابنعن)1(""الفتحوفي

وأقامعيبا،بهانالمشتريفادعىمثلاعبدااخرمناشترىرجلاأنوهي

اشترىماأنهالمشتريفيحلف،بالبراءةبعته:البائعفقالواحدا.شاهدا

العبد.ويرد،بالبراءة

وهوالمدعيفأقام،العيبأولاأنكرالبائعأنالتأويلهذاحاصل:أقول

ادعىولكنه،البائعوهوعليهالمدعىفاعترفواحدا،شاهداالمشتري

يكنلمو،لمشتريافأنكر.بالبراءة[016]2/باعأنهوهي،أخرىدعوى

الاولىفيقضى:قضيتانهذهأنخبيرنتو.المشتريفيحلف،بينةللبائع

الصحابةيعبرفكيفلغوا.الشاهدوذهب،باليمينالثانيةوفي،بالاعتراف

كلافإنوشاهد"؟بيمينو"قضىالشاهد"،معباليمين"قضىبلفظهذاعن

معا.والشاهدباليمينوقعالقضاءأنتعطيالعبارتينهاتينمن

فلاكانفإنعيب،لا:قالبلالبائعيعترفلم:يقالقد:قيلفإن

.بالبراءةبعتلأننييلزمني

،البراءةوعدمالعيبوجودعلىالمشتريخلفإنهذافعلى:قلت

وهوويمينهبشاهدهالاولىوفيفقط،بيمينهالثانيةالقضيةفيلهقضىفقد

بردلهقضىذلكومعفقطالبراءةعدمعلىحلفوإن.منهتفرونالذي

يمين،بلاواحدبشاهدالاولىوفيفقط،بيمينهالثانيةفيلهقضىفقدالعبد،

)1(/5(.)282

264



يقبللاأنالصورةهذهفيينبغيالذيأنعلى.منهتفرونمماأشدوهو

ناواما،العيببوجودتعترفانإما:لهيقالبل،."..عيب"لا:البائعقول

قيل،إنكارهعلىأصروإن،تقدمفقداعترففإن.إنكاركعلىتصر

اخلف،:للبائعيقالقولكمفعلىلا،:قالفاناخر؟شاهدألك:للمشتري

دعوىلىإيحتجولملغوا،الشاهدوذهب)1(بيمينهلهقضيخلففإن

الشاهدوذهب،عليهالمدعىلنكولالعيببوجودقضيأبىوان.البراءة

الثانية.القضيةفيينظرثم،الاولىالقضيةوتمتلغوا،

العيبثبتخلففان،شاهدكمعاحلف:للمشترييقالقولنا:وعلى

انهاحلف:للبائعقيلابىوان.الاخرىالقضيةفيينظرئم،ويمينهبشاهده

وذهبالثانيةالدعوىعنواستغنيبيمينهلهقضيخلففإن،عيبلا

يمين)وهذهالعيبوجودعلىاحلف:للمشتريقيلأبىوانلغوا.الشاهد

معبيمينهلهقضيحلففإنالشاهد(،معتكونالتيهيليستمردودة

سقطأبىوان.الثانيةالقضيةفيينظرثمالشاهد،عنواستغنيالبائعنكول

الثانية.القضيةعنواستغنيحقه

واليمينبالشاهدالقضاءوفياليمينردفيأخالفكمأنا:قائلقالفإن

المدعىونكلواحدشاهدللمدعيكانإذاماوهي،واحدةصورةفيإلا

لهيقضدهذهففي،ويستحق161[]2/المدعيفيحلف،اليمينعنعليه

يمينه.معبشاهده

ولا،خصمهنكولبمجردلهشاهدلاالذيللمدعيتقضيفأنتقلنا:

فوقاليمينتكففهبل،خصمهنكولبمجردشاهدلهالذيللمدعيتقضي

(.)خمنوالتصويب."يمينه":()طفي(1)

562



لهيكنلملوحتى،المدعيجانبيوهنللمدعيشاهدوجودفكان.ذلك

أحد؟!هذايقولفهل،اقوىجانبهلكانشاهد

رسالتهفيناهضاردامالكعلىردسعدبن"والليثالاستاذ:قولواما

ناتفيدوهي1(82()ص3)ج"الموقعين"إعلامفيالرسالةفهذه."إليه

أهلجماعةعليهماخلافعلىبأشياءإفتائهفييعاتبهالليثلىإكتبمالكا

الاقطارفيكانقدأنهأولافذكر.الرسالةبهذهالليثفاجابه،المدينة

ذلك"ومن:قال.إليهميكتبونالخلفاءوكان،الصحابةمنجماعةالاخرى

بهبالمدينةيقضىيزللمأنهعرفتوقد،الحقصاحبويمينبشاهدالقضاء

ولابمصرولابحمصولابالشام!سيماللهرسولأصحاببهيقضولم

وعثمانوعمربكرابوالراشدونلخلفاءاإليهمبهيكتبولم،بالعراق

السننإحياءفيعلمتقدكماوكانالعزيز،عبدبنعمروليثم.وعلي

.الناسأمرمنمضىقدبماوالعلمالرأيفيوالإصابةالدينإقامةفيلجدوا

ويمينالواحدالشاهدبشهادةلمدينةباتقضيكنتإنك...رزيقإليهفكتب

بالمدينة،بذلكنقضيكناإناالعزيز:عبدبنعمرإليهفكتب.الحقصاحب

رجلأورجلينبشهادةإلانقضيفلا،ذلكغيرعلىالشامأهلفوجدنا

".تينوامر

يسعلامامنها:ضربينعلىالاحكامأن-يطهرفيما-الليثمقصود

منلىإيكتبونكانواالخلفاءوأن.ذلكدونماومنها،الاختلاففيه

كتابمنالقيمابننقلهاوقدالحميد.عبدالدينمحييمحمد،ط(49001-)1/3()

دا"التاريخفيمعينبنايضاورواها596(.-1/687)للفسوي"والتاريخ"المعرفة

(4/487-794).
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وقعواذا،فيهيخالفواكيلاالاولالضربفيالصحابةمنالاخرىبالاقطار

فكانواالثانيالضربماو.عنهينهونهمالخلفاءإليهمكتبخلاففيهمنهم

كان.الثانيالضربمنالقضيةهذهوأن،اجتهادهعلىمجتهدكلفيهيقرون

سماهاالتيبالاقطارمنوكان،واليمينبالشاهديقضونالمدينةفيالخلفاء

إليهميكتبولم،الليثيعلمهفيمابذلكيقضونلاالصحابةمنالليث

ني.الثاالضربمنعندهمأنهاذلكفدل،بهبالقضاءيامرونهمالخلفاء

كأنبالمدينةكانلماوأنهالعزيز،عبدبنعمرعنذكرهبمالذلكواستشهد

كأنبالشامصارلماثم.بهيقضيفكانقولهمعندهفقويناظروهفقهاءها

ماانالليثفيرى.إليهفصارقولهمعندهفقوي،ناظروهفقهاءها[162]2/

حجةفيهالمدينةأهلعمليجعلأنلمالكفليسالثانيالضربمنكان

فيه.يخالفهمنعلىينكرنولا،كلهمالناسعلى

وان،الحجةعلىوالمدار،الجملةفيمقبولمعقولمعنىفهذا:أقول

ناهضا.ردالاداحضازللاصارالمعنىهذاغيرعلىالليثكلامحمل

منالحقصاحبيمينمعالواحدبالشاهدالقضاءأنندعلمونحن

وانما،بخلافهالقاضيقضاءوينقضخلافهيسعلاالذيالأولالضرب

ماالليثرسالةفيوليس.مخطئلهالمخالفنو،بالحجةثابتأنهادعينا

هذا.يدفع

المالكيةبعضفمخالفة،..."الليثييحعىإن"حتىالاستاذ:قولوأما

بذلك،يقضىلاأنهالمخالفينعندقويأنهتدلإنماللامامينوالشافعية

وقدلحجةاعلىوالمدارالامر،نفسىفيقوتهتستلزملاعندهموقوته

أقمناهاه
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روعيتإذاأنها:فجوابه،.".العصر.قضاة"فسلالاستاذ:قولوأما

أهلقضىوقدبه،يعتداختلالهناكيكنلميجبكماالشرعيةالعدالة

؟اختلاليدركولاالاقطار،بعضفياليوملىإبهويقضونبذلكالعلم

وأ.الحنفيةيقولهماعلىفاسقينبشهادةالقضاءجوازفيالاختلالنماوإ

شهودثلاثةمنبأقليقضىفلا،الزمانفسدقدالعصر:قضاةقاللورأيت

منيخشىالفسادأنوكما؟لشهادتهممساعدةالقرائنتكونأنشرطعلى

الحق.جحدمنيخشىمنهأشدفان،الباطلادعاء

عليه،للمدعىالمدعيظلممنيخشىلمادفعابالشهادةشددتفان

نأالغالبفإنأشد،وهذا.للمدعيعليهالمدعىظلمبذلكسهلتفقد

منالحقاستيفاءيمكنهلاالذيالضعيفهوالحاكمعندالمطالبيكون

الشريعة،اتباعهوالمستقيمفالقسطاس؟يظلمهأنفكيف،عليهالمدعى

ماويسدلها،المتبعيسددأنبقدرهوضامنبحفظها،متكفلوجلعزوالله

وأالأمرنفسفيحكمتهعلىبشرعهالعملتطبيقفيالخللمنيقعقد

قدير.شيءكلعلىالخبير،اللطيفسبحانهوهو.يجبره

****
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]2/163[تتمة

نأالمسألةهذهفي)1(الحسنبنلمحمدالشافعيمناظرةمنيعلم

ذلك،فيالاحاديثورده،ويمينبشاهديقضيأنإنكارهمع-محمدا

،المراةلىإالطفلنسبإن:يقولكان-القرآنظاهرخلافذلكأنوزعمه

لحريةوالرقأحكاممنذلكيتبعمامع،الفراشصاحبلىإليوبالتا

القابلةبشهادةيثبت،ذلكوغيرلخلافةاواستحقاقوالتوارثوالتناكح

اللهرضيعليعن"رواهأثرذلكفيعمدتهبأنالشافعيفاعترضهوحدهاه

)2(الجعفيجابرعنهورواهنجي،بناللهعبد:لهيقالمجهولرجلعنه

(".بالرجعةيؤمنوكان

:بوجوهذلكعنلجواباالأستاذفحاول

عليهليصلىالمولوداستهلالفيهوإنماالقابلةشهادةقبولأن:الاول

يصلى.لاأو

النسائيووثقه،عدةعنهروىفقد،مجهولغيرنجيابنأن:نيالثا

.حبانوابن

.الثوريووثقه،تشددهمعشعبةعنهروىالجعفيجابراأن:الثالث

علي.عنأبيهعنمروانبيأبنعطاءتابعهقدأنه:الرابع

.(41/162)والآثار"السنن"معرفةانظر(1)

السنن"فيوالبيهقي()86913""المصنففيالرزاقعبدطريقهمناخرجه)2(

.(01/151)"الكبرى
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القابلة،شهادةقبولعمرلىإبسندهالرزاقعبدروىقدأنه:لخامسا

الشافعي.عندمرضيالسندفيالذيلاسلميو

فيماالمراةقولقبولاستنبطإلحسنبنمحمد"الاستاذ:قال:السادس

ازحامهن(فىاللهماخلقيكتعنأنلهنمحل:>ولالىتعاقولهمنمعرفتهيخصها

،عادةالرجالدونالنساءتشهدهمماالاستهلالأندلالتهووجه228[،:]البقرة

منالمستفادهوكمامعرفتهتخصهافيماالمرأةقولقمولينافيشهادتهنفإبطال

".الاية

بشهادةالنسبيثبتأنهالحنفيةكتبفيفالموجود،الأولأما:أقول

.أخرىصورفيوعندهماالصور،بعضفيوصاحبيهحنيفةأبيعندالقابلة

علمفيالمسلمينعزاءاللهأحسن:معيوليقل)1(،كتبهمفليراجعشاءفمن

لاأوعليهليصلىالاستهلالفيالقبولفاما!الكوثريزاهدمحمدالاستاذ

لاخبرهووانما،بشهادةوليس،وغيرهالشافعيعليهيوافقفهذا،يصلى

خطر.لهأمرعليهيترتب

وقال.الشافعيعندالحالمجهولكاننجيفابن،نيالثاوأما[164]2/

ذكرهكما،البخاريعندلجرحاأشدمنالكلمةوهذه.نظر""فيه:البخاري

إسحاقترجمةفيوتراه،الحنينيإبراهيمبنإسحاقفيكلامهفيالاستاذ

كما،المجاهيلتوثيقفقاعدتهحبانابنتوثيقفاما)2(.التراجمقسممن

ترجمةوفيالقواعد،فيإليهاالإشارةومرت،مرةغيرالاستاذذكره

.(545)3/"عابدينابنو"حاشيةبعدها(وما4/356)القدير"فتح"انظر(1)

.(42)رقم2()
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،البخاريبطعنمعارضالنسائيوتوثيق)1(.التراجمقسممنحبانابن

القواعد.فيتقدمكما،المجاهيلتوثيقفييتوسعالنسائيأنعلى

معروفهوثم،توهينهعلىالامراستقرالجعفيفجابر،لثالثماو

.بالسماعيصرحولم،الأباطيلبتدليس

يصلحإنماوهوسعيد)2(،بنسويدبهتفردالخبرفذاك،الرابعوأما

فيهوروجعبعدهأو،عماهقبلبهوحدثبالسماعفيهصرحفيماللاعتبار

الجعفيوخبر،ذلكفيفائدةفأيهذا،فيللاعتباريصلحأنهوهب.فثبت

طائح؟!

هالك،يحيىأبيبنمحمدبنإبراهيمهوفالأسلمي،الخامسماو

وإما،أصولهمنسمعلانهإما،عنهسمعهفيماهوإنمالهالشافعيوارتضاء

الشافعي.منهيسمعهلمالخبروهذاذلك)3(،بعدفسدثممتماسكاكانلانه

باتفاقهم.هالكوهوالفروي،اللهعبدبنإسحاقفيهفشيخهذلكومع

منقطع.عمرعنوالزهري

علىالصلاةلاجلالقبولالاستهلالعلىبالقبولالمرادكانانثم

)002(.رقم)1(

البيهقي.وضعفهالعزيز"،عبدبن"سويد(:01/151)للبيهقي"الكبرى"السننفي)2(

276(./4)"التهذيبتهذيب"وانظر

واحمدكمالكالائمةمنغيرهعرفهكمايعرفهولم،حالهلهيتبينلملأنهوإما:قلت)3(

عنروىأنبعد223()ص("ومناقبهالشافعيآداب"فيحاتمأبيابنقالوغيرهما،

انهيحسبوكان،يكذبكانانهلهيبنلم"قدريا:كان:فيهيقولكانانهالشافعي

]ن[.القدر".فيمذهبهاجلمنعليهالعاسطعن
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سلفهكماالنزاعمحلهذافليسالمولود،

أللهظىمايدتمنأنلهنمجل>ولا:لىتعافقوله،السادسماو[165]2/

نأللمرأةيحللا:أي،التوزيععلىفيهالكلام228[:]البقرة(أرحامهنفى

يقع،أنمظنةأنهيقتضيالكتمانعنوالنهيرحمها.فياللهخلقماتكتم

الكتمانعنالنهيفمال.غرضلهاكانحيثتكتمأنبالمرأةيظنوإنما

.الاعترافمنهايقبلانهعلىالدلالةهذافيمافغاية،بالاعترافالامرلىإ

لانهوادعاءلها،نفقةلابأنهاعترافاهذاكانأقراوهاتمتقدأنهاذكرتفاذا

منهاقبلفانالادعاء،فيوينظر،الاعترافمنهافيمبلعليها.للزوجرجعةلا

القبيل؟هذامنالولادةتجعلونفهلأيضا،الادعاء

،فلانمنابنيهذانفسها:الامقولتقبلواانلزمكم،نعم:قلتمفان

ذلك.وغيروميراثهنسبهبذلكوتثبتوا

المراةقوليقبلبانهأشعرتالايةانالاستثباطموضعإنما:قلتمفان

جهتها؛منإلابذلكالعلميتعسرأنههوذلكعلةوأن،والحملالحيضفي

قبولذلكمنفاخذناالنساء،جهةمنإلابهاالعلميعسروالولادةفقلنا:

فيها.)1(شهادتهن

هيتختمقممافهذاوحملها،حيضهافيوحدهاقولهاقبولأماقلنا:

منغيرهاعليهايطلعبل،كذلكليستوالعولادةغيرها.دونبمعرفته

أينفمن،الولادةعلىالنساءشهادةقبولذلكمنأخذتمإذاأفرأيتم.النساء

القابلةمعتحضروقدقوابل،عدةتحضرفقد؟واحدةامرأةتكفيأنهاأخذتم

)خ(.منوالتصويب"،"شهادتين(:)طفي(1)
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فيهاليسبأنهوالعلمكشفها،بعدمثلابالخيمةرجاليحيطوقدنساء،عدة

إلافيهايكونفلاتكشفأنلىإالخيمةيحرسونثم،الحاملالمرأةإلا

دع.الطفلذاكولدتأنهامحققةشهادةالرجالفيشهدمعها،وطفلالمرأة

قبولعلىالايةهذهدلت:قلتم1(هلا)ولكن،نادرةفانهاالرجالقضية

منفيؤخذد،العلماشتراطعلىالدينايةودلت،الولادةفيالنساءشهادة

شهادةقبلتمإذاليسأو؟الشافعييقولكمانسوةأربعشهادةقبولالايتين

بهيختصفيماواحدرجلقبوللزمكمالنساءبهيختصفيماواحدةةامر

كفتإذانهإلاشيء؟كلفيبل،الجمعةيوملجامعافييتفقكما،الرجال

لافما،الرجالبهيختصفيماورجلالنساء،بهيختصفيماواحدةامرأة

[166]2/كانرجلاالواحديكفينإما:أمرينحدإلافيهيتجهلايختص

فيماهذاعلىالسنةدلتفقد،امرأتانأورجليشترطأنوإما،امرأةأو

يمينا.وزادتكمبالامواليتعلق

اليمين.معالمراتينشهادةبقبوليقوللاالشافعيلكن:قلتمفان

والله.سلفكما،قويمذهبوهو،مالك5أستاذبذلكقالقدقلنا:

لموفق.ا

!!!

.()خمنبالتصواو،خطا"هل":(ط)في(1)
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عشرةالسادسةالممصئة

بطلاقهازوراشهدامرأةالشاهدنكاح

عميربنالحارثطريقمن]373[(371/)13بغداد""تاريخفي

لو:يقولوسمعتهعمير:بنالحارثقال...،يقولحنيفةأبا"سمعت:قال

جميعاوعلما،امرأتهطلقفلانبنفلانأنقاضعندشهداشاهدينان

نأفله،الشاهدينأحدلقيهاثمبينهما،القاضيففرقبالزور،شهداأنهما

:قالبينهما؟يفرقأنألهبعد،القاضيعلمثم:قال.نعم:قالبها؟يتزوج

لا".

الادلة،مقتضىهووباطناظاهراالقاضيحكمنفاذمسألة"37(:)صالاستاذقال

القاضيحكمنقاذدونذلكيحوللالكنعظيماً،إثماياثمالزورشاهدكانوان

واباحة،اللهوبينبينهفيماالسرفيالأولللزوجوطئهاإباحةلزموإلاباطنا،اوظاهرا

يكونهذا؟منواشنعأقيحيكونقوليو،لحاكمابحكملجديداللزوجوطئها

العلانية.فيوالاخرالسرفييجامعهااحدهما،واحدةحالةفيزوجانواحدةلامرأة

يرتدالتشنيعبل،تشنيعكلرغمالرىهذامثليرىنيمكنهلاحنيقةاباانونعترف

الفوضىيحدثأنمنالناسابرامنحنيفةبوو.صورناهكماومشنعيهمخالفيهعلى

منفليس،الشاهدينبحالعلمهبعدبينهماالقاضيتفريقعدمماو،الاحكامفي

مطلقا(".الحكمفيالترؤيمذهبهوانما،حنيفةأبيمسائل

منهما!هذاصنيعهفيماوينسى،والشناعةبالقبحالاستاذيتفوه:أقول

سبعفوقمنلىوتعاتباركاللهحكمفذلك،الحقيقيلزوجهاإباحتهاأما

فأما.حنيفةأبوبهايقولفانماالفاجر،الشاهدلذلكإباحتهاوأما!سماوات

قائلونفإنهم-وزفرمحمدويوسفأبوأصحابه:ومنهم-مخالفوه
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هي:يقولحنيفةأباأنلحاصلوا.التحريمأشدعليهبحرمتها[167]2/

للشاهدلىتعااللهحكمفيمباحةزوجها،علىلىتعااللهحكمفيحرام

فيبمالجهلهالقاضيأنالامرغايةهذا.بعكس!يقولونومخالفوهالفاجر!

قيحولاعليها،الفاجرالشاهدويسلطزوجها،وبينبينهايحولالامرنفس

فحكمزوجتهأنهاامرأةعلىرجلادعىإذاأرأيت.شناعةولاهذافي

بنته،أوأختهأوالمدعيأمالامرنفسفيالمرأةوكانت،بذلكالقاضي

؟وغيرهحنيفةأبيقولفيعليهايسلطهأليس،يعلملاوالقاضي

شاهديوأقام،متهأنهابكرفادعى،أمةلزيدكانإذامامسألتناونظير

ملكفيتزاللاالامةأنهذهفييوافقحنيفةفأبو.القاضيلهفقضىزور،

زيد،وبينبينهايحولالقاضيكانوإنبكر،علىوحرافالهحلالازيد

بكرا.عليهاويسلط

ظاهراالقاضيحكمنفاذأنزعمالتيالادلةذكركانالاستاذوليت

ولكن،فائدةذلكفيتكونأنوعسىفيها،أنظرفكنتمقتضاهاهووباطنا

عادته.علىلتهويلوالمغالطةمنالوحيدسلاحهلىإعنهاعدلالاستاذ

منأليس."...علمهبعدبينهماالقاضيتفريقعدم"وأما:قولهالعجيبومن

ذلكامرأةبانهاقضىالحالحقيقةعلمإذاحنيفةأبيقولفيأنهالمعلوم

يكنلمقضاءههذاكانإذاليسأووباطنا؟ظاهرالهحلالالفاجرالشاهد

بينهما؟للتفريقعندهوجههناك

!!!

275



عشرةالسابعةالممممالة[681]2/

لمشروعةاالقرعة

اسباطبنيوسفطريقمن[(4]09370/)13بغداد(""تاريخفي

واقرعسفر،فييخرجانارادإذانسائهبينيقرعغ!ي!النبي"وكان:قال

قمار".القرعة:حنيفةابووقال،اصحابه

موردهاعلىحنيفةابوقصرهافقد،القرعةمسالةاما"ر87(:)صالاستاذقال

فيهاليسالتيالقسمةوعندالنساء،بينالسفرإرادةعندالاقراعيجريإنما:وقال

".القياسخلافعلىذلكفيرردتالقرعةانباعتبار،ثابتحقإبطال

وإنما،للقرعةحكملاانهحنيفةابيعنالحنفيةكتبفيالذي:اقول

ازواجهباييخرجانفللزوجبها،العمليلزملاثم،للنفستطييباتستحب

فيوهبدابغيرها.الخروجفله،إحداهنسهمفخرجاقرعلوحتىشاء،

ودعوى.اخرىمواردللقرعةبقيتوقد.للقاضيالتعيينحقيكونالقسمة

اللهبعونوسنوضحقمار.الاصلفيانهابهااريدكانهالقياسخلافانها

الاقيسةاعدلمققياسبابهافيالقرعةانونثبتذلك،بطلانوجلعز

فيوالقاضيالزوجلىإالتعيينجعلوان،بالاصولوفقهاوواقومها

.للأصولالمخالفهوالسابقينالفرعين

:ابواباربعةفيتستعملقدالقرعةصورةاناعلم

حقلالمنوجعلهالحقصاحبحقإبطالبهايقصدان:الاولالباب

عليهما،ونقترع،تميخالقيو،تملبخاالق:لصاحبهالرجليقولدان،له

خاتميعلىاقارعكاحدهما:يقولاو.تمينالخااستحقسهمهخرجفا"ئنا
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:فيقالأحدهما،يدفيدارايتداعياأو.أنتأخذتهسهمكخرجفإنهذا،

الدارهأخذالمدعيسهمخرجفانبينهما،أقرعوا

يرجحدليلولامعا،لهمايكونأنيمكنحقايتنازعاأن:الثانيالباب

وخلفلاحدهما،دليلولامعا،بيدهمادارايتنازعاكانأحدهما،جانب

شيء.منهالصاحبهليسله،جميعهاأنهامنهماكل

تعيينه،ويتعذر،بعينهبأحدهماالحقيختصأن:الثالثالباب[916]2/

تعيينها.وتعذر،امرأتيهإحدىبائناطلقكمن

اقتضىلكنمنهما،لكلثابتاالاصلفيالحقيكونأن:الرابعالباب

بعينه.لاأحدهما،بهيخصأنالدليل

قمار،فهيفيهاستعملتإذاالقرعةأننزاعفلا،الاولالبابفاما

الثاني.البابوكذلك

فيه.القرعةبصحةالائمةبعضقالوقدنظر،ففيهالثالثالبابوأما

الاولىالابوابوبينبينهوالفرق.القرعةموردفهو،الرابعالبابوأما

بقيفمابعينهلاأحدهمابهيخصأنالدليلاقتضىإذافانه،الوضوحبغاية

لم،كذلكبطريتيظفرنافإذاحيف،ولافيهميللاللتعيينطريقطلبإلا

الطريق؟هذاهوفما،باطلحقإثباتولاثابتحقإيطالفيهيكن

فقد،فقطإحداهماواستصحابالسفرلىإواحتاجامرأتانلهكانتمن

عنماتومن.التعيينوبقي،ذلكلهأنحنيفةبيأباعترافالدليلثبت

أنهحنيفةأبيباعترافالدليلثبتفقد،نصفينالمالالقاضدهفقسم،ابنين

التعيين.وبقيبالاخر،والاخرالنصفينبأحدأحدهماتخصيصينبغي
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والقاضيالزوج:يقولونومخالفوه،والقاضيالزوجيعين:يقولحنيفةفأبو

يهمابرأتعيينهماأنريبولا،الميلمنهيطهرماكلوعنالميلعنمنهيان

مخالفلهمافاباحته.التحريمذلكفيوالأصاط،الميلمنهيظهرأومياط،

الزوجعينواذا.للحكمةومناف،الهوىلبابوفتح،والقياسللأصول

ذلك،فحزنها،هواهلىإميلاعينهاإنماانهالأخرىظنتامرأتيهإحدىبرأبه

بكروكانلزيد،النصفينأحدبرأيهالقاضيعينواذامفاسد.لىإذلكدىو

الناسظنونوساءت،هواهمعمالإنماالقاضيأنبكرظن،لنفسهيريده

مفاسلم.لىإذلكوجر،بالقاضي

ورسوله،لىتعااللهبينهقدقالوا:؟المخلصفما:حنيفةأبوقالفان

هذاغيرفيقماراتكونإنما:لهقيلقمار.القرعة:قالفان.القرعةوهو

أنهالزمهفقد،القرعةاستحمثحنيفةأباأنصحواذا.شرحهتقدمكماالباب

فما،مشروعةبأنهااعترفواذا.مشروعةنهاوبقمارالبابهذافيليست

لىإالتعيين[017]2/وجعلتركهايجوزأوبها،العمليجبأنإلابقي

الزوجلىإالتعيينيكونأنمنععلىقائمةلحجةوا.والقاضيالزوج

حاجة.ولاإليهضرورةولا،تقدمكماالميللبابفتجلانه،والقاضي

أنهاثبتوبذلك،الرابعالبابمنخرىفروعفيالقرعةوردتوقد

يشبهه.ماعليهيقاسالشرعيةالاصولمنأصلالبابذلكفي

حسنيقبولىرتجهافئماا>:مريمقصةفيلىوتعاتبارلباللهقال

يفقونإذليه>وماكنت:قالأنلىإ<ربهريابداحسنبانباتاوأنبتها

37-:نعمر]آل<يخنصمون!لديهم!نترمامرببميكرأيهضأقلمهم

44].
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مريم،كفالةفياختصموا-السلامعليهزكريااللهنبيوفيهم-فالقوم

أصلفيتساويهمعندبالقرعةيرضونإنماأنهموظاهر،القرعةلىإففزعوا

اللهفقص.حدهمبكفالتهايختصأنالطفلةمصلحةواقتضاءالاستحقاق

بأن-أعلموالله-أيزكريا،كفلهاأنهوأخبر،كتابهفيذلكلىوتعاتبارك

.القارعهوفكان،القرعةفيسهمهأخرج

!فساهمالمشحونالفلكإلىابقإذ>:يونسقصةفيوجلعزقالو

ذهب[241-041:تفالصاا](مليموهوالخوتفقمهفآ!آلمدحضينمنفكان

طلع-أعلموالله-فكانه،فيهليركب-موقرأي-مشحونفلكلىإيونس

انهاخبرهمالفلكصاحبفكان،كحاجتهحاجتهموجماعةهوالفلكلىإ

نأإليهموطلبموقر،أيمشحونفلكهلانجميعابهميسافرأنيمكنهلا

فيأيالمدحضين،فييونسسهمفطلعفاقترعوا،فتشاحوا،،بعضهمينزل

بالمرفأ،يزاللاكانالفلكأنوالظاهرينزلوا.بأنالقرعةخرجتالذين

بمايونسعلىقضىوجلعزاللهلكنظاهر،خطرمنهالنزولفيوليس

قضى.

ماالناسيعلملو":مرفوعاهريرةبيأحديثمن(1)"الصحيحين"وفي

."..لاستهموا.عليهيستهمواأنإلايجدوالمثمالاولوالصفالنداءفي

-يعلموناو-تعلمون"لومرفوعا:أيضاحديثهمن")2(مسلم"صحيحوفي

ويكثرونمعا،يحضرونأنهمأي."قرعةلكانتلمقدماالصففيما

.(734)ومسلم(516،356)ريلبخاا(1)

.(934)رقم(2)
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القرعة.لىإفيحتاج،مرجحهناكيكونولا،ويتشاحون

لنا"طار:قالتالعلاءأمحديثمنوغيره(1)"البخاري"صحيحوقي

سكنىعلىالانصاراقترعتحينالسكنىفيمظعونبنعثمان

!"...لمهاجرينا

علىالقائم"مثلمرفوعا:بشيربنالنعمانحديثمن)2(وفيه171[]2/

."...سفينةعلىاستهمواقومكمثلفيهاوالواقعاللهحدود

أعتقرجلا"أن:حصينبنعمرانعنوغيره)3("مسلم"صحيحوفي

!ي!اللهرسولبهمفدعا،غيرهمماللهيكنلم،موتهعندمملوكينستة

".أربعةرقو،اثنينفأعتق،بينهمأقرعثمأثلاثا،فجرأهم

الثلثمنهايصحوصيةالموتمرضالمريضتصرفأنذلكووجه

فيمنثبتكما،كاملةالرقبةتعتقنمراعاةالشرعيةالاصولومن،فقط

لهشركاأعتقوفيمنكله،عليهيعتقأنهمملوكهبعضصحتهحالفيأعتق

ماقيمةالمعتقوغرمكلهالمملوكعتقموسراالمعتقكانإنأنهمملوكفي

يعتق:العلمأهلبعضقالفقدمعسراكانوإن.لشريكهنصيبهعلىزاد

والطبراني27458()27457،المسند""فياحمدايضاواخرجه(.12)43رقم(1)

فيوالبيهقي378(1/)""المستدركفيوالحاكم(041)25/الكبير""في

76(./4)"الكبرى"

2(.4)39البخاري2()

(4136)والترمذيبعدها(وما)5893داودأبوايضاواخرجه.(1)668رقم)3(

وابنالبصريلحسناعن774()2/"الموطا"فيمالكورواه64(.)4/والنسائي

مرسلا.سيرين
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لىإيدفعهاحتىالمعتقنصيبعلىزادماقيمةفيويسعى،كلهالمملوك

.الرقعلىباقيهويبقى،عتقمامنهعتققد:اخرونوقال.الشريك

يحصلأنهوالعتقمقصودأنكاملةالرقبةعتقمراعاةفيالمعنىومن

المسلمينعنويغنيبالأحرار،المختصةالحقوقجميعوعليهللمملوك

لهيحصللاماالاحرارحقوقمنفان.كذلكالمبعضوليسالحر،غناء

يكونذلكومعفقط،منهجزءلهيحصلماومنهاشيء،منهاعليهولا

بكلالضررفيلحق،بعضهومالكالمبعضبينمستمرنزاعمنشأالتبعيض

فيتراهكما،والقاضيالمفتيعلىالفروعمنكثيرفيالحكمويشتبهمنهما.

أجزاء،ثلاثةالستةيجزأبانالسنةفجاءت.الفقهكتبفيالمبعضأحكام

نأالدليلواقتضى،الحقأصلفيمتساوونفكلهم،كاملاناثنانليعتق

وردتالذيالرابعالبابمنالصورةفهذه.التعمينوبقي،منهماثنانيخص

قررهالشرعيةالاصولمنأصلالبابذاكفيالقرعةأنفثبت.القرعةفيه

والحكمة.العدلواقتضاه،والسنةالكتاب

أنبيائهخاتمعلىاللهوصلى،لحاتالصاتتمبنعمتهالذكطللهلحمدوا

وسلم.وصحبهوالهمحمد

!حهسرده!
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العقائدتصعيحإلىالقائد

كتابمنالرابعالقسموهو

الأباطيل"منالكوثريتانيبفيبماالتنكيل"





الرفصصالرتج!إلمحه[2471/]

ولا،وحيهمنعنهنباصدقولا،نفسهمنبهاعلملاالذيللهالحمد

ورضيبشريعتهاعتصمممنلحقباأولىولا،رسلهمندينهعلىآمن

بحكمه.

عبدهمحمداأنوأشهد،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلانوأشهد

لآعلىصليتكمامحمد،آلوعلىمحمدعلىصلاللهم.ورسوله

إبراهيم،العلىباركتكمامحمد،آلوعلىمحمدعلىوبارك،إبراهيم

شريعته،وحفظ،رسولهلصحبةاختارهمعمناللهورضيمجيد.حميدإنك

الدين.يوملىإلاثارهمالمقتفين،بأنوارهمالمقتدينأتباعهموعن

للطعنكتابهفيتعرض"الخطيب"تأنيبكتابصاحبفانبعد،اما

لحشوية،وا،والمشبهة،بالمجسمةونبزهم،لحديثاأهلعقيدةفي

المسائلبعضفيوخاض.والصلالةوالزيغوالبدعةلجهلباورماهم

تعقبتهكماهذا،فيأتعقبهأنفتجشمتوالارجاء،الكلامكمسألةالاعتقادية

لماويهديني،دينهعلىقلبييثبتأنلىوتعاتباركاللهمنراجيا،غيرهفي

إلاقوةولاحوللاإنه،ورحمتهبعفوهويتغمدني،باذنهالحقمنفيهاختلف

بالله.

****
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]2/175[مقدمة

انغتىهوواللهددهإلىالفقراءأنتملتاس>يأجها:وتعالىتباركاللهقال

.[15]فاطر:الحميد(

عنغنيلىوتعاتباركاللهأنإثباتعلىوالشرعالعقلتضافر

وتكليفهالخلقلىتعاالفهفخلقالحميد،الحكيمسبحانهنهو،العالمين

وحكمته.وحمدهسبحانهغناهمنثبتلماموافقاإلايكونلالهم

56[.:]الذاريات<ليعبدونإلالإنسىواألجنخلقتوما>:لىتعاوقال

عنهنهىماواجتناب،ورضيهبهأمرمابامتثالطاعتههيسبحانهوعبادته

خيرهوبماإلاعبادهليامر،العليملحكيمالحميد،االغنييكنولم.وكرهه

فقط،للابتلاءنهاهماوامرهمفان.لهمشرهوعماإلالينهاهمولالهم،

لهم.شروعصيانهلهم،خيرنفسهافطاعته

الكفرلعبادهيرضىولاع!بهثمغئئالله%فإتكفروإن>:لىتعاقالوقد

.7[:الزمر1<لكميرضهتسنكروولمن

الفائدةكانتإذابكذا،منكرضىوبكذا،منكارضىلا:العربتقول

ورحمتهبكرمهالمتكلمولكن،للمخاطبهيإنماكانتفإذا.للمتكلم

كذا.لكرضىوكذا،لكأرضىلاقالو]:الشر،ويكرهالخيريحب

لنفسه-فإنمايسثكميش!ر>ومن:لقمانعنقصهفيمالىتعاوقال

.[21:]لقمان(صدغئئاللهفإنومنكفر

أكفرومنءأدمثكرأتميئلوفىربئفنر>هذامن:سليمانعنقصهوفيما

4[.0:]النمل(غنئممريمربومنكفرفإنلنفسهشكرف!نمايممثكر
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لغئئاللهلنجميعاالأرضفيومنأنتمتكفرونمولمى+وقال>:لىتعاوقال

حصيِ
8[.:]إبراهيم(حممد

الفلمين(عنلغنئاللهإنحلنفسهمجهدفانماجهدومن>:وجلعزوقال

.[6:]العنكبوت

عنعنهاللهرضيذرأبيعنوغيره1(")مسلم"صحيحوفي[176]2/

"يا:قالأنهلىوتعاتباركاللهعنروىفيماوسلموالهعليهاللهصلىالنبي

يالموا.تظافلامحرما،بينكموجعلته،نفسيعلىالظلمحرمتإني!عبادي

كلكم!عبادييا.أهدكمنيفاستهدو،هديتهمنإلاضالكلكم!عبادي

منإلاعاركلكم!عبادييا.أطعمكمنيفاستطعمو،أطعمتهمنإلاجائع

وأناوالنهار،بالليلتخطئونإنكم!عبادييا.اكسكمنيفاستكسو،كسوته

تبلغوالنإنكم!عبادييا.لكماغفرفاستغفرونيجميعا،الذنوبأغفر

أولكمأنلو!عبادييا.نيفتنفعونفعيتبلغواولنفتضروني،ضري

ذلكزادمامنكمواحدرجلقلبأتقىعلىكانواوجنكموانسكمواخركم

علىكانواوجنندموانسكمواخركمأولكمانلو!عباديياشيئا.ملكيفي

نألو!عبادييا.شيئاملكيمنذلكنقصمامنكمواحدرجلقلبأفجر

فأعطيتفسألوثي،واحدصعيدفيقامواوجنندموانسكمواخركمأولكم

خلادإذاالمخيطينقصكماإلاعنديمماذلكثقصمامسألته،إنسانكل

وجدفمنإياها،أوفيكمثملكم،احصيهاأعمالكمهيإنما!عباديياالبحر.

.("نفسهإلايلومنفلاذلكغيروجدومن،اللهفليحمدخيرا

)2577(.رقم)1(
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ناجودهكمالاقتضىلىوتعاتباركاللهأنكلههذامننفهمأنفنستطيع

فإنما،كاملينخلقايخلقأنبهذايفيولا،الممكنالحدلىإبالكماليجود

للخالقالحمدفيهيتمخضكمالوذاكالصور،حسانحلقهمبمنزلةذلك

وكذلك.لهكمالابهيعتدفلا،البتةالمخلوقعليهيحمدولا،وجهكلمن

بالاختيار.منوطالحمدفانما،الكمالعلىيجبرهموكاملينغيريخلقهمان

اختيارلهموييسر،مجبورينولاكاملينغيريخلقهمأنهذامنوقريب

علىيحمدإنماالمخلوقفان،عليهممشقةفيهيكونلابحيثالكمال

كاناشد،المشقةكانتوكلما،مشقةفيهعليهيكونحيثالكمالاختياره

.()1أعظموالكمالأحق،لحمدا

****

حالةفيالإنسمنعبادهيخلقانعليهااللهيحمدالتيالالهيةالحكمةانيريد(1)

الكمالإلىبهميتدرجممابهكلفهمفيماباختيارهملكمالإلىبهمويتدرجنقص

ولو،الكماللهذاوثناءحمدعليهمعادلماكاملينخلقهمولو،الاختياريةباعمالهم

والثعاءالحمدفكان،عليهجبرواماعلىايضاحمدوالماالكمالعلىاجبرهم

محمد].المشقةمنشيءمعباختيارهميجيالتدرالكمالطريقلهميسرانعليهم

[.الرزاقعبد
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فصل-1]2/177[

الباطل،وكراهيةالحقحبعلىالمخلوقكمالمدارإن:نقولأنلنا

،الفطرةتلكيؤكدمالهموقدر،ذلكعلىمفطورينالناستعالىاللهفخلق

مقتضىوهو-الكمالاختيارفيعليهمليكونخلافها،لىإيدعوهموما

اختارفمن.وهوىشهوةذلكخلاففيولهموعناء،وتعبمشقة-الفطرة

خلافهفيوعماوالعناء،المشقةمنفيهماعلىوصبر،الفطرةمقتضىمنهم

ومن.فناله،الكمالفاستحقيحمد،أناستحق=واللذةالعاجلةالراحةمن

فسقط.،الذماستحقالهوىواتبعالشهوةاثر

اللهصلىالنبيعنوأنسهريرةأبيحديثمن")1(مسلم"صحيحوفي

وهو".بالشهواتالناروحفت،بالمكارهالجنة"حقت:قالوسلموالهعليه

.بنحوههريرةأبيحديثمن)2("البخاري"صحيحفي

حديثمن)3(لحاكمواحبانبنووالنسائيوالترمذيداودأبووأخرج

والنارالجنةاللهخلقلما":قالوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنهريرةأبي

لاوعزتك:فقالإليهفرجع:قال.إليهاانظر:فقال،الجنةلىإجبريلأرسل

إليها،ارجع:فقال،لمكارهبافحفتبها،فأمر.دخلهاإلاأحدبهايسمع

النار،لىإاذهب:قالأحد.يدخلهالاأنخفتلقدوعزتك:فقال،فرجع

بها،فأمرفيدخلها،أحدبهايسمعلاوعزتك:فقال،فرجعإليها.فانظر

2823(.)2822،رقم(1)

)6487(.رقم)2(

973(4)حبانوابن(34-)7/والنسائي2(065)والترمذي(4474)داودأبو)3(

حسن.وإسناده27(.-1/26)""المستدركفيلحاكموا
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نأخشيتلقدوعزتك:فقال،فرجعاليها،ارجع:فقال،بالشهواتفحفت

.الرقاقكتاب1(:")الباريفتح"راجع.أحد("منهاينجولا

لكرهواأنوعسئلكتموهوكقاتننتالعلينم>كتبوجلعزاللهوقال

لاوأنتميغلمواللهلكنمشروهوشئاتحبوأأنوعسىلحموهوختنشثا

216[.:]البقرة(لغلموت

مثليآتكمولمحاالشةتذظوأنحسبتضأتم>:ذلكقبلوقال]2/177[

ءامنواواتذينالرسوليقولحتئوزلزلوأوال!ابراناساءشمقبلكممنخلؤاالذكت

2[.41:]البقرة(!ردبللهدعخرإنلانضراللةطمتىمعه-

اللهءإنوالصلؤةبالصبرأستعينواءامنوالذينيأئها>:سبحانهوقال

لآولكنأخابهبلأمؤتأآللهسبيلفىيقتللمننقولوأولا!ألضنبرين

والأنفسالأنوالمنونقيموالجوعالحوفمنبشئءولننلونكم!قمثعرون

إليهناولنهإتاقالوأمصيبةأصبمقمإذاالذين!ألصبرفيوبثئروالثمزت

آلمحهتدون(هموأؤلعنبورفنربهممنصلوتعينهمأؤلتك!زجعون

.[571-531:]البقرة

علىصبرمنفيفوز،الإنسانحاليتبينانهوبالابتلاءوالمقصود

المخارجمنالباطلفييراهعمامعرضا،الحقعلىثابتا،المشاقتحمل

الذيوان،زائلةالدنياأنعالماتخففها،اوالمشاقتلكمنتخلصالتي

تلكمنفراراالباطللىإيلجامنويخسر،الآخرةأمرهوالعنايةيستحق

شدتها.منأوالمشاق

)1(.)11/032(
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بالشر>ونئلوكم:وجلعزاللهقالبلالشدائد،علىالابتلاءيقتصرولا

وجهين:منوذلك35[.]الانبياء:<تزجعونوإلئنافتنةوالخثر

الشدائد،عندلحقاعلىالثباتعليهيشقكماالانسانأن:الاول

اللذاتفيالتوسعلىإيدعوالنعيملانوالرخاء؛النعيمعندفكذلك

،الناسعلىوالتكبر،الطاعاتعنوالتكاسل،الشهواتمنوالاستكثار

المشقة.منفيهماذلكعنالصبروفي.ذلكوغير

همه.عظمالدنياتكونالباطلإيثارعليهاستحوذمنأن:نيالثاالوجه

ودينه،ربهعنرضيمصائبهاتنلهولمالدنيانعملهتوفرتإذاجهةمنفهو

ومصائبهاالدنيانعميعدأخرىجهةومن.سخطالمصائبأصابتهواذا

تنلهولمالدنيانعملهيسرتفاذ،وسخطهوجلعزاللهرضاعلىدليلأعظم

نأزعموالا،عملهوعندينهوعنعنهراضوجلعزاللهأنزعممصائبها

فرعونشبهةكانتوهذه!عملهوعلىدينهوعلىعليهساخطوجلعزالله

")1(.العبادة"كتابفيبينتهكما

]2/917[فاكرمه-ربهائتلهماإذاالإدننن>فاما:وتعالىتباركاللهوقال

هنن(ربئفيقولرزفهوعلثهفقدرابذهماإذاماجوكرمنربفيقول-ونعمه

-16[.15]الفجر:

لثوسوإنهفنزعتهاثغرخمةمناالإدننن>ولبنأذقنا:لىتعاوقال

السئاتدهبليقولنمستهضر!بعدنعماأذقتهولين!!قور

.بعدها(وما283)صانظر(1)
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أ[.9-أ<]!رد:لصمنحنتوعملواصبرواالذينفخؤر!إلالقرحنهاعنئ

فيمومرالشرشمهوإنالخيردعاممنالإلمحممنلمجممم>لا:تعالىوقال

أظنومالىهذاليمولنضمتهبعدضزامنضئارخةاذقئهولين!قنورو

كفرواالذينفلتنتثنللخم-عندهلىإنربإلدزجممنولينقاسممةالمئماعة

وداأغرضالالنسقعلىائغمعاوإذاغلي!!عذابمقولنذيقنهم!لوا!ا

51[.-94:]فصلت(عريصىدعافذوالمنرمشهوإذامجانجه!

بهاطمانخيز-أصابهمانحرفيعكآللهيعبدمنالأسومن>:سبحانهوقال

الحمئرانهوذلكوالأخرهالدثياخسر-وجههعكانقلبفثنةأصابئةوإن

.[أأ:]الحح(الممين

.35[3-]أ:الزخرفسورةومن[أ-أ]7:الفرقانسورةمنوافرأ

بفطرته،الحقيحبولكنه،باطلهوحيثمنالحقيكرهلاوالانسان

اللهقالالايثار.علىالخسراناوالفوزومدار،وشهوتهلهواهالباطلويحب

المآوئ!هياتجحمفإن!الذياالحيؤةالز!وطغنصن>فاما:لىوتعاتبارك

]النازعات:<المآويهيابخة!فإناقوئعنالئقسونهىرده!مقامضافمنوأما

-37]41.

وقد.جانبفيوالهوى،جانبفيلىوتعاتباركاللهإن:تقولأنولك

!أتمويميلأعلنمهتكونأفأتهوئه-إلههاتخذمنيتأر>:لىتعاقال

أضلهئمبلكالآلفمإلأهمإنيعقلوصثأولمجمتمعونأنحزهغانتخسب

اللهوأضفههواهإلفهائخذمن>أفرءيف:لىتعاوقال44[.-43:]الفرقان(َسميلأ
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أفلااللهبندمنيهديهفمنغممؤ!رهكلوجعل-وقلبهكعه-عكوختمعلمعلى

23[.:]الجاثية(تذكلون

(")1(.ويصميعميالشيء"حبك:الحديثفيو

)2(:الهذليالبريقوقال

تابىوالمرء،ترىماليأبن[018]2/

عليهفيهيرىمافيعمى

هواهويغلبه،عزيمته

يراهلايراهماويحمسب

****

فيو.الدرداءبياحديثمنوغيرهما(0135)داودوابو2(4961)حمدااخرجه(1)

انظر.بالصواباشبهوهوموقوفا،ويروى.ضعيفوهو،مريمبيابنبكرابوإسعاده

"المسند".علىالمحققينتعليق

تييا"758(:2/)الهذلييناشعارشرحوفي38(./1)الاخبارعيونانظر:)2(

لا.يراهلارآهمن":نيالثاالبيتفيو.داعزيمته
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2-فصل

واعتراف،بهمربماوعمل،عنهنهيعماكف:درجاتعلىالدين

فإن،واضحةالكففيللحقالهوىومخالفة.بهوعلملهواعتقاد،بالحق

ذلكمنالشيءالانسانيشتهيلاوقد،ومستلذاتشهواتعنهنهيماعامة

لماواضحةالعملفيللحقالهوىومخالفة.لعارضيشتهيهولكنه،لذاته

والمشقة.الكلفةمنفيه

:وجوهمنلحقباالاعتراففيللحقالهوىومخالفة

علىكانبانهاعترافهيستلزملحقبااعترافهأنالانسانيرىأن:الاول

مرئيهمنيتلقاهراياومذهبأواعتقاداودينعلىينشافالانسان.باطل

نأعليهشقباطلأنهلهتبينإذاثممدة،عليهفيكونحق،أنهعلىومعلمه

لهتبينثمشيء،علىمتبوعهأوأجدادهأواباؤهكانإذاوهكذا.بذلكيعترف

وابضلالهمفاعترافه،لنقصهمستلزمنقصهمأنيرىأنهوذلك.بطلانه

علىوقفتإذاهذازماننافيالمراةلترىإنكحتى.بنقصهاعترافخطئهم

منوغيرهاعائشةالمومنينأمبينخلاففيهاكانالتيالمسائلبعض

مثلها،امرأةعائشةلأنإلالشيءلا،عائشةقولعنتحاميأخذتالصحابة

أخطاوا،الرجالمنخالفهامنوانأصابتعائشةانزعمتإذاأنهافتتوهم

فضيلةتلكفتكون،الرجالاولئكعلىلعائشةفضيلةإثباتذلكفيكان

تعصبسرلكيلوحوبهذا.ذلكمنحظفينالهامطلقا،الرجالعلىللنساء

لقدحتى.ذلكوغير،للتركيوالتركي،للفارسيوالفارسي،للعربيالعربي

!للمعريهذاعصرنافي)1(الأعمىيتعصب

=،يقلهلمماوقوله،المعريالعلاءابيعنألفالذيحسينطهالدكتورلىإيشير(1)



ومعيشة،وشهرةجاهالباطلفيلهصارقديكونأن:الثانيالوجه

الفوائد.تلكفتذهب،باطلبأنهيعترفأنعليهفيشق

آخرفيجيء،باطلأوجهالةعلىالانسانيكونالكبر.:الثالثالوجه

بأنهاعترافهذلكمعنىكاناعترفإنأنهفيرى181[]2/،الحجةلهفيبين

العلملىإالمنتسبينمنترىولهذا.هداهالذيهوالرجلذلكوأن،ناقص

ويشق،ونظرهببحثهلهتبينالحقكانإذابالخطأالاعترافعليهيشقلامن

له.بينالذيهوغيرهكانإذاذلكعليه

نأفيرى،لحقابينالذيهوغيرهكانإذاوذلكلحسد.ا:الرابعالوجه

والاصابة،والعلمبالفضلالمبينلذلكاعترافايكونلحقابذلكاعترافه

منلتجدوإنك.منهمكثيريتبعهولعله،الناسعيونفيذاكفيعظم

بالباطل،ولوالعلماءمنغيرهتخطئةعلىيحرصمنالعلملىإالمنتسبين

.الناسعندمنزلتهملحطومحاولةلهم،منهحسدا

تحصيله،لمشقةتكونقدوالاعتقادالعلمفيللحقالهوىومخالفة

العلماءسؤاللىإويحتاج.مشقةذلكوفيوالنظر،البحثلىإيحتاجفإنه

التقوىلزوملىإويحتاج.الاعتراففيمرماذلكوفي،منهموالاستفادة

العلملكراهيةتكونوقد.المشقةمنفيهماذلكوفي،والهدىللتوفيقطلبا

:جهاتمنوذلك،نفسهوالاعتقاد

يعترفأنالانسانعلىيشقكمافانه.الاعتراففيتقدمما:الاول

فيعليهوردالميمنيالعزيزعبدالعلامةلهفانبرى.وزندقةلحادإكلإليهونسب

".إليهوماالعلاء"ابوالمشهوركتابه
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يتبينأنعليهفيشق،لهيتبينأنعليهيشقفكذلك،لهتبينقدماببعض

ودعا،بهواعتز،عليهنشأالذيرأيهاو،مذهبهأو،اعتقادهأو،دينهبطلان

ولاسيما،وأشياخهوأجدادهاباؤهعليهكانمابطلانو،عنهوذب،إليه

ويثني،ويعظمهميطريهمالذينانتبينذلكلهتبينإنأنهيلاحظعندما

خلافعلىهم،والتحقيقوالعلموالهدىوالإيمانلحقااهلبأنهمعليهم

لجهلالىإوينسبهممنهمويسخرويذمهميحقرهمالذينوأن،ذلك

قولمنوجلعزاللهقصهماوحسبك.المحقونهموالكفروالصلال

عدامنهوالحقهذاإنكانأللهصقالواذو>:لىتعاقال،المشركين

32[.:]الانفال<أليمبعذاباوائتناالشماءمنحجارةعلتنافاشطز

دليلايوهنماأولمخالفيهدليلعليهعرضكلماالهوىذافتجد

فيقول.الشغبلىإوسارع،واغتاظ،واضطرب،ذلكعليهشقلاصحابه

مذهبالمذهبوهذاللقطعيات،مخالفةباطلةشبهةهذه:مخالفيهدليلفي

علىبالثناءذلكويؤكد....والصلالالزيغأهلإلاإليهيذهبلمباطل

لالفاظبا[2821/]يهمويطر،منهمهيرلمشاادويعلم،شياخهوأمذهبه

مخالفيهم،ومثالبمناقبهمفيقيلماويذكر،الضخمةوالالفاظ،الفخمة

باطل!انهاويصح،لانهيعلمكانوان

على-تراهمكما-أنهمالناسعلىالهوىغلبةعلىالادلةأوضعومن

تراهمثم؛متدافعةواراء،متفرقةومذاهب،متباينةومقالات،مختلفةأديان

53[.:]المؤمنون(فرصنصهمساحزب!لأ:لىوتعاتباركاللهقالكما

القليل.إلاعنهيرجععليهويثبتذلكمنشيءعلىينشامنتجدفلا
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عليهكانواعماالخروجعلىبعثهمماأوليكونأنيكثرالقليلوهؤلاء

دنيوية.أغراض

الانسانفتجد،الاخرةبعذابالاعتقاديتعلقأنالهوىجهاتومن

هويالبعثمنبدلاانهعلمفإن،بذنوبهيؤخذلئلابعثيكونلاانيهوى

يكونلاأنهويالعذابمنبدلاأنهعلمفإن،عذابهناكيكونلاان

هويمعذبونالعصاةأنعلمفإن،المرجئةقولهوكماعذابمثلهعلى

وهكذا.،الشفاعةفيالتوسع

عنوالنهيبالمعروفكالامرعملعليهشقإذاانهلجهاتاومن

كشربيتركهأنعليهيشقبشئابتليوإذا،وجوبهعدمهويالمنكر

مايهوىفكذلك،عليهيخفمايهوىوكما.حرمتهعدمهويالمسكر

والمفتيالقاضيفتجد؛يكرههمنعلىيشتدوما،إليهيميلمنعلىيخف

وأهلالاغنياءيعجبمايهوىمنالعلملىإالمنتسبينومنحالهما.هذه

فماالدنيا.عليهوتقبل،عندهمجاهلهليكون،العامةيعجبماأوالدنيا،

لهاوانتصريهاهوإلاتباعهمووالاغنياءالروساءيهاوهو،بدعةظهرت

لهمالباعثإنمايخالفهاممنكثيراولعلهالعلملىإالمنتسبينمنجمع

اتباعإلاهوىلهيكونلامنفأما.الحقوافقآخرهوىمخالفتهاعلى

علىيقتصرونالقليلوهؤلاء،المتأخرةالازمنةفيولاسيما،فقليللحقا

شاءمنإلا،بينهمفيمابهوالمسارةبقلوبهمالانكاروهو،الايمانأضعف

الله.

مكشوفةالحقحجججميعوجلعزاللهيجعللمفلماذا:قيلفإن

وإلا،مطيعانهوغيرههويعلممطيعإلايبقىفلااحد،علىتشتبهلاقاهرة
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؟(1اعتذار)ولاإنكارلهيتاتىولا[183]2/،عاصأنهوغيرههويعلمعاص

فلا،لحقااعتقادعلىمجبورينالناسلكانكذلككانلو:قلت

،الاعترافعلىمكرهينولكانواثوابا،ولاكمالاولاحمداعليهيستحقون

ذلك،علىوراهن،ليلالوقتذاكأنفزعم،مظلممكانفيكانكمن

المكرهينمنقريباولكانواالسماء.كبدفيالشمسفاذا،الابوابففتحت

منبهايتعللالتيالشبهاتمنكثيرلفواتوك!،عملمنالطاعةعلى

يريد":لفظهماالموضعهذاعلىحمزةالرزاقعبدمحمدالثيخالعلامةالاخعلق(1)

بالهوىالناسابتلاءفيلىتعااللهحكمةيبينأنلجوابوابالسؤالالشيخ

والاويؤجر،المجاهدويحمدوالابتلاء،لجهاداليحصل،والشهواتوالشبهات

عنحيمنويحيى،بينةمنهلكمنليهلك،بهلاخفاءأمروالباطللحقافوضوح

(".بينة

التيلىتعااللهحججأنلحق"ا:لفظهماالثالثالفصلأوليأتيماعلىوعلق

كن،قلبهفيمنعلىتخفىوانمابها،خفاءلاواضحةمكشوفةهيبيناتسماها

اعتاد".وماواخلاقههواهمنغشاوةبصرهوعلىوقر،اذنيهوفي

بحيثتكونانهوالقاهرةالمكشوفةبالقضيةمراديانيخفىاراهلا:المؤلفقال

نهأويجهلها،أنهزاعمزعملوحتى،عاقلعلىاليقينإفادتهاولاهيتخفىلا

المنافيلجنونامجنونإمابأنهالعقلاءلقطعفيها،يرتابأودلالتهاعدميعتقد

البيانبيناتولكنهاهكذا،لحقحجججميعليسانهيخفىولا.كاذبأوللتكليف

:الاولالضرب:ضربينعلىهيثم.الحجةبهوتقومالهدايةبهتحصلالذي

ني:الئامسلما.يكونأنعليهيجبأنهلهيتبينأنلىإالانسانتوصلالتيلحججا

وأ،لحقاعنيصدأنهبانقدهوىاتعمنلكن،واضحةحججفالاول،ذلكبعدما

الثانيوالضرب.يجهلأويرتابفقد=بهيقومأنعليهأنبانقدبماالقيامفيقضر

ولكنيكفرلاماومنه،فيهالمخطئفيكفرالاولمعنىفيهومامنه،درجاتعلى

]المؤلف[.اجتهادهعلىأيضايؤجرماومنهيعذر،ماومنهيؤاخذ،
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أيضا.ونفسهالنالسبهافيغالط،للحقحبهيضعف

المكشوفةمعنىفيالحجةكانتموقناكانإذاالمؤمنفان:قيلفان

وطاعته؟واعترافهإيمانهعلىمثابايكونأفلا،عنده

وجهين:فمنالاعتقادأماشيء.فيذاكمنهذاليس:قلت

وانماالامر،أولمنللمؤمنمكشوفةكلهاتكنلمالحجةأن:الاول

ثبتوبهذا.الهوىومخالفتهالحقفيورغبتهوتدبرهبنظرهالدرجةتلكبلغ

بعدذلكحكملهفيستمر،الهوىعلى[184]2/وايثارهللحقحبهصدق

فأراد،بهظفرحتىالماءيطلبالذيالظمانبمنزلةوهو.لحجةاانكشاف

لاهذافمثل.سجنتكاوضربتكتشربلمإن:مسلطلهفقاليشربأن

مكرها.شربإنماإنه:شربإذايقال

لانجهاد،بدونيستمرلاللمؤمنلحجةاوضوحأن:الثانيالوجه

فيها،وتشككهالحجةعنهلتحجبالمؤمنحولتحومتزاللاالشبهات

محبتهصدقدوامعلىبرهانالايمانعلىفثباتهتساعدها،لشهواتو

.الهوىعلىوإيثاره،للحق

لاالمؤمنعندلحجةاوضوحفإن.واضحفيهفالامر،]لاعترافوأما

(1ذكر)إذاإنهبل،الاعترافعلىالمكرهمعنىفيفليس،لغيرهمكشوفايكون

.دعواهفييرتابونأويكذبونهالناسمنكثيراوجدعندهواضحةلحجةاأن

فيالحجةانكشاففإن،وكفعملمنالطاعةفيحالهوهكذا

عليهاتترتبالتيالاخرىلحججاانكشافيستلزملاالاعتقاديالايمان

.اثبتناهمايقتضيوالسياق،"ذكرنا"(:)طفي(1)
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لولا،أخرىشبهاتبقيتفقدأيضا،لهانكشفتهذهأنوهب.الطاعات

ينبغي:يقولكأنبها،التشبثلامكنهالهوىعلىوإيثارهللحتسحبهصدق

)1(ءِ
لعلهاأوالتقصير،هذاتغمرلعلهاكثيرةحسناتليفانلفسيعنروح

.أتوبثمالانتمتسعأأو،لييغفراللهلعاسأو،الشافعينشفاعةتتالني

رفييآقىأؤلملبهكنتآتيهرأنإلاينظرون>سر:وتعالىتباركاللهوقال

ءامننبتكنإيمنهالزنفس!اينفعلاربكءاسننبعضيأقىيومرنسءايسببغسأسأؤ

.[158:]الانعام(خئراإيمنهافيأؤكمسبتقبلمن

النبيقال:قالهريرةأبيحديثمنوغيرهما)2(""الصحيحينوفي

مغربها،منالشمستطلعحتىالساعةتقوم"لا:وسلموالهعليهاللهصلى

نها("،إيمانفساينفعلاحينوذلك.أجمعونامنواالناسوراهاطلعتفاذا

سعيدوابيمسعود)4(،وابنذر)3(،أبيحديثمنونحوه.الايةقراثم

عوف)7(،بنالرحمنوعبدعسسال)6(،بنوصفوان)5(،الخدري

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

"أن".بحذفالاصلفيكذا

.(1)57ومسلم(5634،6634)البخاري

.(51)9مسلماخرجه

وثبت.ضعيفوهو522(،-152)4/"المستدرك"فيلحاكممرفوعاعنهاخرجه

276(.266،275،)6/المنثور"الدر"انطر،ياتروعدةفيموقوفاعنه

ضعيف.وهو،ليلىبياابنإسنادهفيو3(،170)والترمذي(6211)6حمدااخرجه

حسن.وإسناده(.0704)ماجهوابن(018)39حمدااخرجه

الكبير""فيوالطبراني(01/17)"تفسيره"فيوالطبري(6711)حمدااخرجه

بناللهوعمدعوفبنالرحمنوعبدسفيانابيبنمعاويةحديثمن381()91/

حسن.واسنادهجميعا.العاصبنعمرو
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)3(.وغيرهم)2(،العاصبنعمروبناللهوعبد)1(،عباسبناللهوعبد

اللهصلىالنبيعنمتواترةمغربهامنتطلعسوفالشمسبأنوالاخبار

فسكان.ينعكسسيرهامنالانيشاهدماانذلكومعنى.وسلموالهعليه

يرونهاوسلموالهعليهاللهصلى[185]2/النبيفيهكانالذيالوجههذا

مغربها.منطالعةالثانياليومفييرونهاثم،العادةعلىمغربهافيتغرب

ثمعادتها،علىمشرقهممنعليهمتطلعفانهاالاخرالوجهسكانوأما

فيتغربحتىالقهقرىترجعثم،تعالىاللهشاءمامغربهالىإتسيريرونها

الارضدورةفإنتدور،التيهيالارضانزعم)4(وعلى.مشرقهم

ذكر.مافيكون،تنعكس

علىمفطورةالنفوسأن-أعلموالله-فوجههجميغا،الناسإيمانفأما

فروعبقيةلىإيسوقأنذلكشأنومن،وربوبيتهوجلعزاللهوجوداعتقاد

تغلبوالاهواءالشبهاتولكن،ذلكتؤكدوالانفسالافاقوايات.الايمان

منالشصسطلعتفإذا.أهواءهمفيتبعوايرتابواحتىالناسأكثرعلى

الشبهاتأثريمحقماالهوللشدةوالرعبالذعرمنلحقهممغربها

ركابفيلىتعااللهقالفطرتها.مقتضىلىإالنفوسوتفزعوالاهواء،

البزلىفلئابخمهمالدينلهمخلصيناللهدعوأكألظللمؤجغشيهمذاو>البحر:

.(4281)5/"تفسيره"فيحاتمابيو]بن2(01/1)لما"تفسيرهفيالطبرياخرجه(1)

2(.149)مسلماخرجه2()

بعدها(.وما268)6/المنثور"الدر"راجع)3(

فيتدورالارضفكونوالا،التقيةبابمنولعله،اللهرحمهالمصنفقالكذا(4)

فيولاالكتابفيوليس.الجدلتقبللاالتيالعلميةالحقائقمناصبحالفضاء

[.]ن.لبعضهمخلافا،ذلكفيينانصالسنة
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32[.:]لقمان(ضاركفولمالاكلئايتناوماتحصدمقئصدىفمنهم

و]لهعليهاللهصلىمحمداأنبلغهقديكونمنحقفيالايةفتلك

لكنيبلغهلممنحقفيهيوكذلك،قاهرةمكشوفةحجةبها=أخبروسلم

ءالهولوشدةوالفزعالرعببمعونة

إيمانهينفعهلاالايةتلكقبلامنيكنلممنأنعلىالايةدلتوقد

الخيركسبينفعهلاالخيريكسبقبلهاالمومنينمنيكنلمومنعندها،

كانومنعندها،الايمانينفعهقبلهامؤمناكانمنأنذلكمنوفهمعندها.

أنهيقتضيوالنظرعندها.الخيركسبينفعهقبلهاالخيريكسبالمؤمنينمن

له.عادةكانماعندهاالخيركسبمنينفعهإنما

النبيعنموسىبيأحديثمنوغيره()1"البخاري"صحيحوفي

كانمامثللهكتبسافرأوالعبدمرض"اذا:قالوسلموالهعليهاللهصلى

بنعمروبناللهعبدحديثمننحوهوجاء.صحيخا"مقيفايعمل

فيحجرابنإليهاشارو)5(.هريرةبيوأ)4(،وعائشة)3(،وأنس)2(،العاص

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

فيشيبةأبيوابن(1)9679"المسند"فياحمدايضاوأخرجه)6992(.رقم

وغيرهم.374()3/"الكبرى"فيلبيهقي1و023()3/"المصنف"

والبخاري3(261/)لدارميو23(0)3/شيبةبياوابن(4826)حمدااخرجه

صحيح.وإسناده(،005)لمفرد"االادب"في

والبخاري(233)3/شيبةبياوابن(521،10135.21137)30حمدااخرجه

حسن.واسناده(.105)لمفرد"االادب"في

2(.57)3/النسائياخرجه

=2(.1/80)"المستدرك"فيوالحاكم(111)2/والنسالي)564(داودابواخرجه
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(")1(."الفتح

طراثم،عليهمواظباالخيراعمالمنللعملمعتاداكانفمن186[]2/

وأ،العملذاكعنمعهيعجزعارضلهمأذوناباختيارهأواختيارهبغيرعليه

ثبتفقدفيه=المشقةلزيادةأوعنهلاشتغالهنفلوهويدعهأو،تركهلهيشرع

عادته،علىلاستمر-فيهمقصرغيروهو-العارضذاكلولاأنهباعتياده

ثم،لعملمعتاداكانمنهذامنلىفأو.العملذاكثوابلهيكتبفلذلك

عادته.علىالعاملواستمر،العملذاكعلىاخرباعثعرض

ماقؤمهءمنينكفرواالملافقال>:نوحقصةفيوجلعزاللهوقال

الرايبادىأراذفاهمألذينالاالئعلثلزنثومامثلنابشراإلانرلث

إنكنتأرءثتمئقووقال!نظتدمبهدربلفنرمنعلئنالكملزىوما

ش!لهاأنلركموهاوعلئكمفعميتعمدهمنرخمةانتيوزيئمنلئنةعلى

بهرهون(]هود:28-27[.

أدعوكممايكونلاأنوهواكمللحقكراهيتكمأن-أعلموالله-يريد

بصحته.ليقينوالعلملكميحصلأنوبينبينكميحولحقاإليه

لووالله"أما:قالقتادةعن()2(1/17)2جرير"ابن"تفسيروفي

".يملكهولم،ذلكيملكلمولكن،قومهلالزمها!حاللهنبياستطاع

الدين،قبولإظهارعلىعادياإكراهاقومهيكرهأنعلىيحرصلاوالرسول

ذكرلحاكماإسنادفيوسقطقوي"."إسناده(:137)6/""الفتحفيلحافظاقال

الذهبي.تلخيصفيثابتوهو،هريرةبيا

(1)/6(137).

2(.230)6/""تفسيرهفيحاتمأبيابنايضاواخرجههجر.دار.ط383(/21)2()
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علىيحرصوانما،عليهمأضريكونأنلعلهبلينفعهملاهذاأنيعلمفانه

تعالىاللهيظهرأنعلىصحابهوهويحرصولذلك.مختارينيقبلوهأن

الدينفيقبلوارأوها،إذاالعلمللكفاريحصلأنأملايدهعلىالايات

وهذه.بالاياتالكفاريطالبعندماهذاعلىالحرصويزداد.مختارين

لهملىتعااللهفبين.وأصحابهوسلموالهعليهاللهصلىمحمدحالكانت

مانو،اللهبيدالهدايةنو،البلاعإلاالرسولعلىليسأنهآياتعدةفي

لهدىشاءلواللهنوخير،قلبهفيمنيؤمنلانكافالاياتمنأوتيه

يحبكانبأنأنابمنيهديأناقتضتإنماحكمتهلكنجميعا،الناس

.الهوىعلىويؤثره،الهدى

تعالىاللهيزيدهأنيستحقفانما،للهوىواستسلمالحقكرهمنفأما

قلرئهمنءايه"علئهأنزللولالذينكفروأ>وبقول:وجلعزاللهقالضلالا.

اناقؤأن>ولو:قالأنلىإ!<أنابمنلحهوكدى!تاءمنيضلأللهت

الافرتئهبلألمؤلقبهكلئمأو]2/187[لأرضبهقطعتاؤلجبالبهسئرب

72]الرعد:(جميعافاسلهدىللهلمجشاءلونءامنو(الذتيأئسأفلمجميعا

-.]31

قلبهاليومنن"ايةجآءتهخلبنأشئهمتهدبالله>وأق!مو:تعالىوقال

افدخهمونقلب!يؤمنونلاذاضآءتأئهايشعركمومااللهعندالأيتإنما

.[011-901:]الانعام(ؤمرأول-بهيؤمنولابصرهغكماو

لمجب(!تإليهويهديلمجمثاءمنإلئهتبتبى>الله:تعالىوقال

.[13:]الشورى
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رزقاالسمامنويتزهـلكمءايخته-يرديهمهوالذي>:سبحانهوقال

.[13]غافر:(يليبمنإلاشذ!روما

إذإشرءيلبتينخئللينتءاينغلمحمتعموسىءانئناولقد>:تعالىوقال

نزلماعلتلقدقال!مسحورايخموسىلاطنثإنيفرعونله-فقالجاءهثم

مثبوصا(يمرعونلاظئكوإنيبصخآبروالأزضالسمواتربإلاهولاء

.[201-101]الاسراء:

فقا!فسقينقؤما؟نوأإنهمودومهجفرغؤنإكءاينئدشع>ني:لىتعاوقال

أنفسهمواشتيقنتهابهاوجحدوا!ثبتسخرهذاقالوامبصتءالئناخهمجاء

-14[.12لنمل:ظلماوعلؤا(]

انتهىكفرهماستحكمقدوقومهفرعونانوهارونلموسىتبينفلما

يهمايهدلاأنيحباأنللحتنحبهماواقتضىيهتدوا،انعلىالحرصمقتضى

زيخةوملاهفئعؤنءاتيتثكرشاموسى>وقاه:تعالىاللهقال.الله

لثتددوأقؤلهصعكآطمشرثاسبيلكعنلضلوارتنالديخاالحيؤةفيوأمولا

دعوت!جيبتقدقال!الاليماتعذابيرواحتييومنوافلاقلوبهضعلى

88-98[.:]يونس<لايعدونالذلىسبيلنتبعانولافاستقيما

الكافرين،يهديلالىتعااللهانفيكثيرةاياتالقرانوفي[188]2/

اللههدىفقد،كذلانكافركانوليس.كفرهماستحكممنبهمو]لمراد

تعالىاللهيهديلاأنالحقوانماالكفار،منيحمىلامنويهديلىتعا

.كفرهاستحكممن
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3-فصل

فكذلك،قاهرةمكشوفةالحقحججتكونلاأنالحكمةاقتضتوكما

الئاسليهونأنولولا>:وجلعزاللهقال.غالبةالشبهاتتكونلاأناقتضت

علئهاومعارجفضؤمنسقفالبيوصتهملإلرخمقيكفرلمنلجعلناِوحدةأمة

!لوإنوزخرفا!شيهونعيئ!اوسرراأبوبم!وليوصتهتمطهرون

33-35[.:]الزخرف<!تمينرئكعندلأخرةوالدئياجلمحيؤةمتعلماذلك

دونالنعيمبذلكتعالىاللهخصهبادلهكفرمنكلكانلوأنهوذلك

الكفر.فيكلهمالناستوقعغالبةشبهةتلكلكانت،المؤمنين

بيناتهناكتكونأناقتضتالخلقفيالحقحكمةنفتلخم

معجرىفمن.غالبةالشبهاتولا،قاهرةالبيناتتكونلانو،وشبهات

الهوىمسالكوتفقدمقتضاها،واثرونماهاورباها،الحقحبمنفطرته

عندهوتتضاءل،البيناتلهتتجلىتزللممنها،فاحترسنفسهلىإ

فيماورجحانا،اليقينفيهيطلبفيمايقيناالحقلهيتجلىحتى،الشبهات

والحمدالفوزويستحق،الهدىلهيثبتوبذلك.الرجحانفيهيكفي

الدنيا،الحياةثروالهوىاتبعومن.بالمخلوقيليقماعلىوالكمال

ألقتحيثلى"إبهفذهبت،الشبهاتواستهوته،البيناتدونهتبرقعت

.()1"قشعمأمرحلها

:وصدره،سلمىأبيبنزهيرمعلقةمنبيتعجز(1)

كثيرةبيوتتفزعولمفشدوا

2(.2)صثعلببشرح""ديوانهانظر
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4-فصل

يتلقاهاواراءومذهبواعتقاددينعلىينشأالانسانأنريبلا:قيلإن

مسامعهتمتلئالذينشياخهوسلافهفيهاويتبع،ومعلمه[918]2/مربيهمن

أنهموتأكيد،وثلبهممخالفيهموبذم،عليههممالحقاأنوتأكيدبإطرائهم

رأيهفيكون،مخالفيهموبغض،أسلافهبتعظيمقلبهفيمتلئ.الضلالةعلى

بأنهذلكويتأكد.مخالفيهمومخالفةأسلافهاتباععلىمتعاضدينوهواه

وهجروه،والضلالبالكفروأصحابهأهلهرماهعليهنشاماخالفإنأنهيرى

باطل،علىنشأمنفيهايشتركالحالهذهولكن.عيشتهعليهوضيقواواذوه

أثرهلهموبينا،للهوىالاستيقاظلىإالناسدعونافإذا.حقعلىنشأومن

نشأمنينفعإنماوهذا.عليهنشأوافيمايشككهمأنذلكشأنفمن،وضرره

غالبلانمحض؛ضررتشكيكهفإن،حقعلىنشأمنفأما.باطلعلى

النظر.عنعاجزونالناس

:أضربثلاثةعلىالمطالب:قلت

جهلها.يسعولابهالجزمايطلبالتيالعقائد:الاول

العقائد.بقية:نيالثا

.لاحكاما:الثالث

لكلميسرفيهالنظرأنلىتعااللهشاءإنفسنبين،الاولالضربفأما

وملجأ،الشبهاتمثاروهو،إليهحاجةلافيهالمتعمقالعقليالنظروأنأحد،

استجابفمن.لىتعااللهشاءإنذلكسيتضحكما،الضلالومنشا(،1)الهوى

خطا."لهدى"ا(:)ط(1)
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شوائبمنمخلضاالشرعيالفطريالنظرلىإتدعوهفانما،الدعوةلتلك

فيلزمهحق،أنهالنظربهذالهيتبينفانهحق،علىسابقاالناظركانفان.الهوى

الطمانينة.لهوصفت،الهوىاتباعمنونجا،وخلصلهصفاوقد

فانصحيحةحجةعنمنهبشيءقائلاكانفمن،الثانيالضربوأما

عنالخلاصمعوضوحاإلاالحجةتلكتزيدلاالدعوةلتلكالاستجابة

صادفوان،حجةبغيرفيهالقولمنخيرالضرببهذالجهلفاوإلا،الهوى

الحق.

حكمه،يختلفلاعليهوالمجمعمنهفالمتواتر،الثالثالضربوأما

وأالارجحأوالراجحلتعرفالوسعبذلفيهايكفياجتهاديةقضاياعداهوما

أوجه:منفيهاالبلاءيجيءوإنما.بهفيؤخذالاحوط

الوسع.بذلفيالتقصير:الاول

لحق.امنليسبماالتمسك:الثاني091[]2/

.الهوىمنشؤهيكونالذيالنفسبترجيحالاعتداد:الثالث

منه.لحقباأولىغيرهأنيتبينعماالرجوععدم:الرابع

نإأنهوظهور،المصيبهوأنهاحتمالمعالمخالفمعاداة:الخامس

معذور.فهومخطئاكان

المفاسد.هذهتدفعأنالدعوةلتلكالاستجابةتلكشأنفمن

**يه!*
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5-فصل

عينيه.نصبيجعلهاوفيهاالتفكريقدمأنللانسانينبغيأمورهذه

اللهعظمةفييفكربأنوذلك.الباطلوضعةالحقشرففييفكر-1

مننو،الباطلويكرهالحقيحبسبحانهوأنه،العالمينربنهووجلعز

الدنيافيوليهسبحانهفكان،العالمينربرضواناستحقالحقاتبع

وأشرفوأكملوأنفعفضلولهخيرايعلمهماكللهيختاربأن،والاخرة

جوارهفيويحله،لديهويقربهإليهفيرفعهمرضيا،راضيايتوفاهحتى،رفعو

الاوهامتبلغلاالذيالخالد،لشرفو،المقيمالنعيمفيمنعماًمكرما

وغضبهالعالمينربسخطاستحقالباطللىإأخلدمنوأن؛عظمته

عنه،بعداليزيده،عليهلهوانهذلكفانماالدنيا،نعيممنشيئااتاهفان.وعقابه

شدته.الاوهامتبلغلاالذيالخالدالاليمالاخرةعذابلهوليضاعف

،الاخرةونعيمالعالمينربرضوانلىإالدنيانعيمنسبةفييفكر2-

اللهقولويتدبر،الاخرةوعذابالعالمينربسخطلىإالدنيابؤسونسبة

أهم!عظيمالقريتينمنرجلىعكانالنرهذانزللولاوقالوا>:وجلعز

فوقبعضهمورفمنالدنياالجؤةفىمعيشغق!سمنائئنهمنحنرثبقرحمتيقسمون

ئحمعون!فضاخئررئإورحمتسخريابعضابعضهمقتخذدرجمؤبعصى

سقفاليو-!ملإلرخقيكفرلمنلجعلناؤحدةمةالناسطيكونأنولولا

يكون!اوسرراأبوبم!وليوتهتميظهرونعلثهاومعارجفضةمن

رئكعندوالأخرةالذنياجلحيؤةمتعلضاذلك!لوإنوزخرفا!

35[.31-:]الزخرف(للمتقين
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اللهلابتلىواحدةأمةالنالسيكونأن[191]2/لولاأنهذلكمنويفهم

وغيروالحزنوالخوفوالضرالفقرشدةمنالعادةبهتجرلمبماالمؤمنين

البلاء.بأنواعصفياءهوأنبياءهابتلىوجلعزاللهأنوحسبك.ذلك

اللهرسولقال:قالمالكبنكعبحديثمن)1(""الصحيحينوفي

تفيئهاالزرعمنالخامةكمثللمؤمنا"مثل:وسلموالهعليهاللهصلى

كمثللمنافقاومثل.أجلهيأتيحتىأخرىوتعدلهامرةتصرعها،الرياح

وفي."واحدةمرةانجعافهايكونحتىيثيءيصيبهالاالتيالمجذيةالأرزة

.هريرةبيأحديثمننحوهأيضا")2("الصحيحين

فلا،والمنافقالمؤمنشانمنهذاأن-اعلمو]دئه-ديثل!اومعنى

القاضية.إلامصيبةولاضررينالهلاحالهتلكتكونمنافقكلأنمنهيلزم

بالمتاعبالمؤمنفيأنس،المسلمينتهذيبالحديثمنوالمقصود

لهخيراتكوننراجيا،لاحتسابووالصبربالرضاويتلقاها،والمصائب

ولاأهلها،يحسدولا،النعمقلبهمنخالصايتمنىولا.وجلعزربهعند

وخشيةوحذربخوفيتلقاهابلإليها،يركنولاوالنعمالسلامةلىإيسكن

سبيلفيتصريفهالىإنفسهفترغب،إيمانهلاختلاللههيئتإنماتكونأن

ولاأوييهبمايعجبولا،يبخلولاالراحةلىإيخلدفلا،وجلعزالله

يغتر.ولايستكبر

كلعلىواضحةعليهالحجةلانالكافر،لحاللحديثايتعرضولم

.حال

.(0182)ومسلم(3465)ريلبخاا(1)

.(9082)ومسلم(4465)يلبخارا(2)
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سئل:قالوقاصأبيبنسعدحديثمنوغيره()1الترمذيوأخرج

ثم"الأنبياء،:قالبلاء؟أشدالناسأي:وسلموالهعليهاللهصلىالنبي

اشتدصلبادينهفيكانفان،دينهحسبعلىالرجليبتلى.فالأمثل،الأمثل

"حسن:الترمذيقال.لحديثا."..عليههونرقةدينهفيكاندمان،بلاؤه

".صحيح

ولديهبفقديعقوبوابتلىمشهور.هوبماأيوبلىتعااللهابتلىوقد

غموتولي>:كتابهفيوجلعزاللهقصهكمافكان،قلبهعلىذلكأثروشدد

84[.:يوسف1<فهوكظيمالحزنمفعئناهشضتوفىيوسفجماسنئومال

.السيرةأوائلفيتراهبماوالسلامالصلاةوعليهمعليهمحمداوابتلى

الشركمنلابائهم[21291/تبعاعليهنشأواماتركلىإقومهيدعوأنفكلفه

فيعليهمويدورونهارا،ليلاوجهارا،سرابذلكويصارجهموالصلال،

سنة،عشرةثلاثنحوذلكعلىفاستمر.وقراهمومجتمعاتهمنواديهم

فوقهاأوسنةأربعينذلكقبلعاشقدكانأنهمع،الاذىأشديؤذونهوهم

شريفبيتفي،موقرةمحترمةشريفةقبيلةمنكانإذ،يؤذىأنيعرفولا

كان3.ووقروهالناسلاجلهااحترمهكريمةأخلاقعلىونشاموقر،محترم

يشتدحالههذهكانتومن.النفسوعزةوالغيرةلحياءاغايةعلىذلكمع

يعرضهماعلىالاقدامالمشقةغايةعليهويشق،يؤذىنالشدةغايةعليه

يسبه،وهذا،منهيسخرهذاالايذاء:ذاكجنسفيذلكويتاكد.يؤذىلان

وصححه(.04)23ماجهوابن32(20/)الدارميايضاخرجهو2(.004)برقم(1)

.(1/14)لحاكموا2(109)حبانابن
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علىرجليهيضعأنيحاولوهذا-،وأميهوبابي-وجههفييبصقوهذا

ساجد،وهوظهرهعلىالجزور(سلى)1يضعوهذا،لربهسجدإذاعنقه

عمهوهذا)2(.تلقيهحتىدابتهينخسوهذا،ويخنقهثوبهبمجامعيأخذوهذا

.مجنونوانه،كذابإنه:ويقولمنهالناسويحذريؤذيه،ذهبانىيتبعه

وهؤلاءدما.رجلاهتسيلحتىجمونهفيرالسفهاء،بهيغرونوهؤلاء

منيعذبونوهؤلاءجوعا.ليموتواشعبفيطويلةمدةوعشيرتهيحصرونه

الرمضاءشدةفيالرملعلىيضجعونهمنفمنهم،العذاببانواعاتبعه

،ظهرهودكإلاطفاهاماحتىالنارعلىالقوهمنومنهمالماء،ويمنعونه

بالحربةاحدهمطعنهامنهايئسوافلمادينها،عنلترجععدبوهاامراةومنهم

منيخرجهمانلىإيدعوهمنهإلالشئلاذلككلفقتلها)3(.فرجها،في

لىإاللهسخطومن،الصلاحلىإالفسادومن[391]2/النور،لىإالظلمات

البهيمة.بجنينيحيطغشاء:السلى(1)

عنهافسقطتلرسول،بنتلزينبكانبةالدنخس:حمزةالرزاقعبدالشيخعلق)2(

عنها.اللهرضيهاجرتحينماوأجهضت

بنتضباعةترجمةراجع.نفسهءشنمالنبيشأنفيذلكمئلرويبل:المؤلفيقول

[.ضعيفانقطاعهمعهذا:الحافظقالهجر،دار.ط41/7]"الاصابة"منعامر

متهم.وهو،الكلبيإليها:المشارالروايةإسنادفيلكن:نيالألباقال

دعوىفييك!محمدصدقعلىالبراهيناعظممنانهاعلمالحالهذهتدبرمن)3(

لماسنةأربعينعليهعاشوفيماأخلاقهفيمثلهيقدمأنتحيلالعادةفإن.النبوة

العارفونكانولهذا.مندوحةعنهولهكثيرةسنينعليهيصبرثمالايذاءلذلكيعرضه

لى:تعااللهقال.مجنونمسحور،:يقولونوانماالكذبلىإينسبونهلاقومهمنبه

لمؤلف[]ا.33[:لانعام]<غدونللهئايتالمجلمينرلاكنيكذجمىنثلا>فانهم
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معذلكلىإيلتفتواولم.الدائمنعيمهلىإالخالدعذابهومن،رضوانه

هواهم.خلافلىإيدعوهمأنههمهمكانوانما،لحجةاوضوح

قبضبأنوسلموالهعليهاللهصلىنبيهوجلعزاللهابتلىاخروجهومن

كانتالتيامرآلهثمعنه،يحاميكانالذيعمهثم،جدهثمصغيرا،أبويه

وسلم،والهعليهاللهصلىيتعاهدهالبلاءيزللمثم.عنهوتخفف،تؤنسه

وجل.عزاللهلىإوأحبهمادمولدسيدوهووهذا.يطولذلكوتفصيل

نعيممنعليهونتهالكفيهنتنافسمانالعلمحقلتعلمكلههذافتدبر

الدائموالنعيموجلعزاللهرضوانجانبفيبشيءهوليسوجاههاالدنيا

جانبفيبشيءٍهوليسومكارههاالدنيابؤسمنمنهنفرماوأن؛جوارهفي

جهنم.عذابفيوالخلودوغضبهوجلعزاللهسخط

عليهاللهصلىاللهرسولقال:قالأنسحديثمن(1")"الصحيحوفي

النارفيفيصبغ،القيامةيومالنارأهلمنالدنياأهلبانعم"يؤتى:وسلمواله

قط؟نعيمبكمرهل؟قطخيرارأيتهلادمابنيا:لهيقالثم،صبغة

الجنة،أهلمنالدنيافيبؤشاالناسباشدويؤتى.ربياواللهلا:فيقول

بكمروهل،قطبؤشارأيتهلادمابنيا:لهفيقال،الجنةفيصبغةفيصبغ

".قطشدةرأيتولا،قطبؤس!بيمرماربياواللهلا:فيقول؟قطشدة

المؤمنفأما.والمعصيةالطاعةمنأعمالهلىإبالنظرحالهفييفكر3-

فإن.الاخرةوالداروجلعزاللهوجهإلايريدلانشيطاراغباالطاعةيأتيفإنه

السعيعلىمعونتهيرجوفيمالىتعااللهلىفإالدنيا،فيرغبةلهعرضت

28(.0)7مسلماخرجه(1)
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السعيعنيثئطهلاأنهظنهعلىيغلبففيمابد،ولاكانفإن.للاخرة

لهيختارأنسبحانهإليهراغب،اللهعلىمتوكلحالكلعلىوهو.للآخرة

وجلعزاللهانمستحضراخاضعاخاشعاالطاعةيباشرثم.نفعوخيرهوما

وهو.وجلعزاللهشرعهالذيالوجهعلىبهاويأتي،نفسهفيماويرىيراه

(زجعونربهمإكأنهموطةوقلوبهئمءاتوأما>يؤتون:لىتعااللهقالكماذلكمع

خالصة.نيتهتكونلاانويخشىيخاففهو6[،0:]المؤمنون

منتكونوقد،الايمانقويمنتكونقدلحةالصاالنيةأنوذلك

فيرغبةيمازجهابلخالصةتكونلاوقداحتياطا،يطيعإنماالذيضعيفه

لاحيثالشهوةككسرالطبيعيةالاثارفيرغبةأوالدنيا،لاجلالدنياثواب

أهلمنليكونويقوميصوم[491]2/كالذي.النفسوكتقوية،يشرع

بينجاههويعظم،بذلكفيلتذ،والمغيباتالعجائبعلىفيطلع،الكشف

منويستريح،إيمانهفيصفو،الكشفلهليحصليتعبد[]منوكذلك.الناس

نأشأنهاومن،مشروعةغيرالطريقةهذهفان.الشبهاتومدافعةالوسوسة

فيعنهامنهياكانتوان،النفسلتقويةالطبيعيةالاسبابتعاطيلىإتجر

بهذهالكشفلهحصلومن.المتصؤفةبدعفيمعروفهوكما،الشرع

غيرسلوكهعلىلهعقوبةيزولأوإيمانهيضعفأنمظنةفهو،الطريق

فشاهدهبهالايمانيجبمماشئعنلهكشفلوحتى،المشروعالسبيل

نفسه،يجاهدأنالمشروعوانما.تقدمممايعلمكماالايمانهذاينفعهلم

عندوالوقوفلىتعااللهبطاعةمستعينا،والوساوسالشبهاتعنويصرفها

يحملإنمافهذا،سبحانهشاءبماقلبهيثبتأنوجلعزإليهمبتهلا،حدوده

51.بهدو]لاهتداءالشرعاتباععلى
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طعامه.لينهضمالتراويحويصلي،ليصحيصومكالذي،البدنوكمنفعة

لىإتنازعهنفسهفيجد،صباهمنالصلاةاعتادكمنوالعادةالالفوكموافقة

بلحيته،العبثاعتادكالذييكونقدهذافإن؛يصليحتىتستقرفلاالصلاة

عليه.شقمنهمنعأوذلكعنكفلوحتىذلك،لىإتنازعهنفسهفيجد

أصحابه،ويلقى،ليتفرجلجمعةايأتيكالذي،النفسعنالترويحوكحب

فيعظم،عليهويثنوايمدحوهلكيالناسوكمراعاة.أخبارهمعلىويقف

لمرأةكاالمقاصد،منذلكغيرلىإ،يمقتوهولا،أغراضهلىإويصل،جاهه

لموكالعا.إليهاوتلفتهمالرجاللتشاهدالصلاةلىإوتخرجوتتعطرتتزين

جاهه.ويعظم،علمهفيشتهر،ويستفتوهويعظموهالناسيراهأنيريد

ويشتهر،ورجليهيديهويقبلواالناسيعظمهأنيريدالصلاحلىإوكالمنتسب

لىإالناسيتطاولأنيريدالنابهوكالحاكم.شبكتهفيالناسويتساقط،ذكره

ذلك.وغيربمدحهتهمأصواوترتفعويتزاحمو]،،رؤيته

منذلكيستيقنأنيستطيعلاالامرنفسفينيتهخلصتولووالمؤمن

نفسه.

الوجهعلىبالطاعةأتىيكونلاأنويخشىيخافوالمؤمن[591]2/

أوجه:منوذلك،لمشروعا

!سهما،فياختلفقدوواجباتوأركاناشرائطمثلاللصلاةأنمنها:

استزلهأواجتهادهفيقصريكونأنفيخشى،اجتهادهيراعيإنماوالمجتهد

فيخشى،مذهبهفقهاءبعضأوإمامهأومفتيهقوليتبعإنماوالعامي.الهوى

علىلجموداقيأو،المفتيذاكقولاختيارفيالهوىتبعأوقصريكونأن

فيه.اختلفمابعضفيإمامهمذهب
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يثقفلالخواطراتتنازعهاوالنفس،الخشوعالصلاةروحأن:ومنها

فيباخلاصهاتقنعهأنالمؤمننفسحاولتفان.يجبكماخشعبأنهالمؤمن

لنفسه.محامسامغرورايكونأننفسهعلىخشيوخشوعهاواجتهادهانيتها

يكونأنيرجو،السالفةطاعاتهلىإبالنظرالمؤمنخشيةتستمروهكذا

لموانفيها،لخللردتتكونأنويخشى،وكرمهبعفوهلىتعااللهقبلها

.الايمانوهوأساسهافيلخللأوبه،يشعر

المعاصي؟فيحالهتكونأنعسىفما،الطاعاتفيالمؤمنحالهذه

الشئطنمنطم!مسهتمذاائقوأالذجمف>إن:لىوتعاتباركاللهقالوقد

(يطرونلاثصالغئفييمدوخهئموإخؤنهم!مبصرونهمفإذانيروا

2[.20-102:]الاعراف

قوةعنفيغفله،الشيطانبهيطيففقد.وهواهإيمانهيتصارعفالمؤمن

فلا،نفسهينازعالمعصيةمباشرةحالوهو.فيصرعه،هواهفيغلبه،إيمانه

قوةفيستعيديتذكر،حتىالارضعلىيقعجنبهيكادلاثملذتها،لهتصفو

علىعدوهبهاأعانالتيغفلتهعلىوحزناأسفاأناملهيعضفيثب،إيمانه

الغفلة.تلكلمثليعودلاأنعلىعازما،نفسه

فيه،فيمتدون،الغيفيالشياطينفتمدهم،الشياطينإخوانماو

شاءفما،عليقدرهالله:يقولأننيالامافمن.فيقنعوننيالاماويمنونهم

،كبيرةكونهفياختلفوقد.الفعلهذاحرمةفيالعلماءاختلفقد.فعل

لي.يغفراللهلعل.الذنبهذاتغمركثيرةحسناتلي.هينأمرهاوالصغائر

الله،أستغفر:يقولأنحالهحسنو!أتوبسوف.لييشفعفلانالعل

ذنبه.ومحيتابقدأنهويرى،اللهأستغفر
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فقداللهدونمنوِفاالثميطنيتخذ>ومن:تعالىاللهقال

الشتطنيعدهموماويمنيهم!يعدهغئبينسا691[ضمراناخسر]2/

والذيى!محيصاعئهايجدونولاجهنممأولهمأؤلائك!!وراإلا

الائهرتختهامنتحرىجتتالضنلختَسذحدموَعملوءامنو

ولابامانئكملس!!قيلأاللهمنأضدقومقحفاوعداللهإلدصافبهآخدين

ولنااللهدونمنله-مجدولابه-تحزسو:ايعملمنالحتنبأهلأماقى

مؤمنوهوأنثىأؤدنحرمنالصدحتمنيغملومى!ولالضيرا

124[.-911]النساء:<نقيراولاطلمونالجئةيرغلونفأولائك

هذاعيضيآخذونالكتفورثواخلفبعدهممنمافخلف>:وحرعزوقال

انالكتتميثقعليهميؤخذألؤيأضذوةمثاه-صضياتهموإنلناسيغفرولقولوناي!دثت

.[961:]الاعراف(الحىإلاادئهعلىيقولوالا

بنشدادحديثمنوغيرهما(")1و"المستدركأحمد"مسند"وفي

وعيرنقسهدانمن"الدز:قالوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنأوس

".نيالأمااللهعلىوتمنىهواها،نفسهاتبعمنوالعاجز.لموتابعدلما

يرىالمؤمن"إن:قالمسعودبناللهعبدعن")2("الصحيحينوفي

الترمذيايضاوأخرجه.(1/57،4/152)"و"المستدرك(171)23المسند""(1)

:الترمذيوقال936(،)3/""الكبرىفيوالبيهقي(0264)ماجهوابن2(4)95

لا:بقولهالاولالموضعفيلذهبيفتعقبه،الحاكموصححه.حسنحديثهذا

.واه[مريمبيا]بنبكرأبو،والله

،الموقوفلحديثاهذايخرجفلم274(4)مسلماما)8063(.البخارياخرجه)2(

.("...المؤمنعبدهبتوبةفرخاأشد"لله:المرفوعلجزءامنهاخرجبل
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ذنوبهيرىالفاجرنو،عليهيقعأنيخافجبلتحتقاعدكأنهذنوبه

".عنهفذبه-بيدهأي-هكذابهفقال،أنفهعلىمركذباب

اللهرسولسئارجلاأنبلغكأنهافرض.الهوىمعحالهفييفكر-4

وأعمرسبوثالثا،السلامعليهداودسبواخر،وسلموالهعليهاللهصلى

أيكوناخر.إماماسبوخامسا،إمامكسبورابعاعنهما،اللهرضيعليا

لماموافقابهمالتنديدأووتأديبهمعقوبتهمفيوسعيكعليهمسخطك

مماشدوالسواءمنقريبالثانيوالأولعلىغضبكفيكون،الشرعيقتضيه

علىوغضبك،بعدهمماوأشدذلكدونالثالثعلىوغضبكجدا،بعدهما

بكثير؟قبلهماماودونالسو]ءمنقريباوالخامسالرابع

و!رات،لامامكقولموافقةمنهالكفلاح،ايةقرأتانكافرض

إليهمانظركأيكون.لهاخرقولمخالفة[791]2/منهالكفلاح،أخرى

صحته؟عدمأولكلاجماصحةالتدبربعدمنهمايتبينأنليتبالاسواء،

ضعفهما،ولاصحتهماتعرفلاحديثينعلىوقفتأنكافرض

لاسواء،فيهمانظركأيكون.يخالفهوالاخرلامامك،قولايوافقأحدهما

يضعف؟أومنهماكلسنديصجأنليتبا

ألا.غيرهوخالفهقولا،فيهاإمامكقالمسالةفينظرتأنكافرض

الراجحلتعرفتنظرأنتريد(بل)1،القولينأحدترجيحفيهوىلكيكون

رجحانه؟فتبينمنهما،

ولافيهافاستفتيت،قضيةفيتنازعاتبغضهواخرتحبهرجلاأنافرض

"هل".:الصوابولعل،المطبوعفيكذا(1)
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تحبه؟الذيموافقةفيهواكيكونألاتنظر؛أنوتريدحكمها،تستحضر

قضية،فيمنكمكلأفتىتكرههواخرتحبهوعالماأنكافرض

اخرعالماأنبلغكثمصوابا،فرأيتهماصاحبيكفتوميىعلىواطلعت

حالكأتكونهعليهاالنكيروشددالفتاوىتلكمنواحدةعلىاعترض

مكروهك؟فتوىأم،صديقكفتوىأم،فتواكهيكانتسواء،واحدة

عليه.الانكارعدمفينفسكوتعذرمنكرا،رجلمنتعلمأنكافرض

سواءلذلكاستحسانكأيكونالنكير.وشددعليهأنكرعالماأنبلغكثم

؟عدوكأمصديقكعليهوالمنكر،عدوكأمصديقكالمنكركانإذافيما

تبغضهمنوتجد،الدينفينقصأوبمعصيةمبتلىتجدكنفسكفتش

فهل.بهمبتلىأنتممابأشدالشرعفيليساخرنقصأوبمعصيةمبتلى

مقتكوتجد،عليهأنتمالاستشناعكمساوياعليههومااستشناعكتجد

؟إياهلمقتكمساويانفسك

أننينفسيجربتوقد.تحمىأنمنأكثرالهوىفمسالك،لجملةوبا

فأقزره،معنىفيهاليفيلوحلي،هوىلانهزاعماالقضيةفيأنظرربما

بذلكأتبرمفأجدني،المعنىذاكفييخدشمالييلوحثم.يعجبنيتقريرا

مناقشةعنالنظروغض،عنهلجواباتكلفلىإنفسيوتنازعني،الخادش

أعجبنيتقريراأولاالمعنىذاكقررتلفانيلاهذاوإنما.لجواباذاك

إذافكيف،الناسمنأحدبذلكيعلاملمأنهمعهذا.صحتهأهوىصرت

يلحلملوفكيف؟الخدشليلاح]2/891[ثم،الناسفيأذعتهقدكنت

المعترضكانلوفكيفبه؟علياعترضاخررجلاولكن،الخدشلي

!؟أكرههممن
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الوسع.عنخارجهذافان،هوىلهيكونلابانالعالميكلفولمهذا

يحترزثم،يعرفهحتىهواهاعننفسهيفتشأنالعالمعلىالواجبوانما

لهواهمخالفأنهلهبانفانحق؛هوحيثمنالحقفيالنظرويمعن،منه

النوويذكرهالذيلحديثامعنى-اعلموالله-وهذا.هواهعلىلحقااثر

يكونحتىاحدكميؤمنلا"وهو:،صحيحسندهأنوذكر(1")"الاربعينفي

")2(.بهجئتلماتبغاهواه

لىإفتميل،نفسهويسامح،هواهمنالاحتراسفييقصرقدوالعالم

يكادلاوهذا.يعادهولمالحقمنيخرجلمأنهيتوهموهوفينصره،الباطل

منهيكثرمنفمنهمالعلماء،يتفاوتوانما،المعصومإلامنهينجو

ومقدارالناسطباعيعرفلامنيقطعحتىويفحشهواهمعالاسترسال

كتبتتبعومن.ويخفمنهذلكيقلمنومنهممتعمد،بأنهالهوىتأثير

فيهاراىرأساوالسنةالكتابلىإاجتهادهميسندوالمالذينالمؤلفين

لهيكونلاالتيالمواضعفيإلاذلكلهيتبينلاولكنه،العجابالعجب

استرب!لإذاأنهعلى،الكتبتلكفيلمامخالفاهواهيكونأو،هوىفيها

فيوالخطيب(1)5""السنةفيعاصمأبيابنوأخرجه(.14)رقملحديثهو(1)

بناللهعبدحديثمن(01)4"السعة"شرحفيوالبغوي936()4/بغداد""تاريخ

.العاصبنعمرو

منفيهوما،جمتهترسبقتوقدحماد،بننعيمسعدهوفيالصحةلهانى:قلت)2(

فيالحنبليرجبابنالحافظبينهكماإسنادهفيعليهاختلفقدهوثم،الضعف

منجدابعيدالحديثهذا"تصحيح:وقال283(،282-)ص"الاربعين"شرح

اشاروقد،إليهفليرجعالتفصيلشاءفمنبينها،ثم.."..بهنعيمتفردمعها،وجوه

[.]ن(16)ص"اليدينرفع"جزءفيضعفهلىإالبخاري
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.للهوىمتبعونكلهممخالفيهوأن،الهوىمنبراءموافقيهأنزعمهواهمع

منالخطأفييقعحتىهواهمنالاحتراسفييبالغمنالسلفمنكانوقد

الاحتراسفيفيبالغ،وعدوهأخوهإليهيختصمكالقاضيالآخر،لجانبا

مزلة،يمينهعنويكون،الطريقفييمشيكالذيوهذا.أخاهيظلمحتى

!يسارهعنمزلةفيفيقععنها،ويتباعدفيتقيها

عنيخلولا،باطلعليهنشأفيمايكونأنفرضرعلىأنهيستحضر5-

كانذلكعلىاستمرإنالاولفعلىلاهأوتقصيرمنهسلفقديكونأن

الابدنقصهووذلك،منهومزدادا،عليهومصرا،النقصعلىمستمرا

وذهبت،الكمال[991]2/حاز،إليهفرجع،لحقالهفتبيننظر،وإن.وهلاكه

كمنالذنبمنوالتائبقبلها،ماتجبالتوبةفان؛السابقلنقصمعرةعنه

ويحبآ!تطهريى<الئؤبيهتيحبلله>إن:تعالىاللهقالوقد.لهذنبلا

.(1")التوابونالخطائينوخيرخطاؤونكلكم":لحديثافيو222[.:]البقرة

منهتقدمبمايلزمهفلاتقصير،منهسبققديكونلاأنوهو،الثانيوأما

فعرفوتدبرتنبهفإن،ينبهأنبعدحالهعلىالمداربل.البتةبهيعابنقص

أعرضقوإن.فاحتاطالامر،عليهاشتبهإنوكذلكفاز.فقدفاتبعهالحق

.الهلاكهوفذلكونفر،

عنديضرهفلا.نفسهفيحالههوعنهويسأليهمهالذيأنيستحضر6-

فيوالبيهقي2(4)99والترمذي(187/)13""المصنففيشيبةبيأابناخرجه(1)

واسعاده.("...خطاءادمبني"كل:بلفظمالكبنأنسحديثمن71()27""السعب

حر.
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وأمربيهأومعلمهيكونأنوالعقللدينوالعلمأهلعندولالىتعاالله

منيسلموالموالسلامالصلاةعليهموالانبياء.نقصعلىشياخهاوأسلافه

ورضيوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولأصحابالامةهذهوأفضلهذا،

أسلافكيكونأناحتمالمعهذا.مشركينسلافهمواباؤهموكان،عنهم

كانواأسلافكأنفرضوعلى.لحجةاعليهمتقمولمينبهوالمإذامعذورين

يضزهمبلشيئاينفعهملاوتعصبكلهمفاتباعك،بهيؤاخذونخطأعلى

أولادكمنيتبعكمنثمومثلإثمكمثليلحقهمفانهشديدا،ضررا

يوملىإيتبعكمنإثممثلإثمكمعيلحقككما.القيامةيوملىإتباعكو

؟حالكلعلىلاسلافكخيرهولحقالىإرجوعكانترىافلا.القيامة

وحسن،العالمينربرضوانمنالحقلمؤثريرجىمايتدبر-7

الهوىمتبعيستحقهوما؛الاخرةفيالدائمالعظيملفوزوالدنيا،فيعنايته

.الاخرةفيالخالدالاليموالعذابالدنيافيوالمقت،وجلعزسخطهمن

برعنايةحسنبفواتهواهاتباعلذةيشتريأنلنفسهعاقليرضىوهل

فيالعظيموالنعيمعندهوالزلفىمنهوالقربرضوانهوحرمانالعالمين

ناينبغيلالخالد؟االأليموعذابهوغضبهوسخطهمقتهوباستحقاق،جواره

مأ،النتيجةبهذهموقنامؤمنااكانسواءعقلا،الناساقلمنحتىهذايقع

وكما.يحتاطانهذينفإن02[0]2/لعدمها؛ظاناأمفيها،شاكاأملها،ظانا

يسامحمنفكذلك،هواهمتبعأنهيعرفممنمتحققالاشتراءذلكأن

.يحتاطولايناقشهافلا،نفسه

واجبتركفيمحهايسافلاله،يتبينفيماهواهابخلافنفسهيأخذ8-

هجومفيولامنها،يقربمااومعصيةارتكابفيولا،منهيقربمااو

ذلكفيعليهاويشدد،للحقوالخضوعالتثبتعلىويروضها.مشتبهعلى
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له.عادةالهوىومخالفةللحقالخضوعيصيرحتى

نشأفيماكانفإذا،عليهنشأمايخالفمافيبالاحتياطنفسهيأخذ9-

منالعلماهلمنأنوعلم،مستحبةنهاأوبها،باسلانهيرىأشياءعليه

لحججبالهيتبينحتىبتركهانفسهفلياخذ،حرامأوبدعةأوشركإنها:يقول

مثلفيهوممنغيرهينصجأنلهينبغيوهكذا.عليهنشأماصحةالواضحة

عليها،مستحوذالهوىأنفاعلمذلك،تأبىنفسكوجدتفإن.حاله

فجاهدها.

ماأنعندهيثبتأنأعني-المكلنسعلىالقدرهذاثبوتأنواعلم

وجل.عزاللهعندالحجةقيامفي-كافعليههومماأحوطإليهيدعى

لم،العربمنالمشركونذلكفمنالكفار.أكثرعلىالحجةقامتوبذلك

الهتهميدعونوانما،بالاخرةتصديقعليهكانواالذيدينهمفييكن

عزددههووالنفعالضرمالكأنعلمهممع،الدنيويةللأغراضويعبدونها

لى:تعاقال.وحدهاللهدعواشدةفيوقعواإذاكانواولذلك،وحدهوجل

وقال.32[:]دقمان<الدينلهمخلصحيناللهدعوا؟لظللئآفيغشيهموإذا>

67[.]الاسراء:<إتاهلأتدعونمنضلأنبحرفىالفز!ئمكم>وإذا:لىتعا

فيوبينهمبينهتفاوتيظهرلادينهمخلافعلىهومنيرونوكانوا

،الاسلامعليهمعرضثم،ذلكمثلأسلمفيمنوعرفواالدنيا،أحوال

يتبعوهولمحقاكانإننهوحقا،يكونأنيمكنأنه-الاقلعلى-وعرفوا

هذهفيفلزمهم،الاخرةفيالابديوللخسرانالدنيويةللمضارتعرضوا

فقدالاسلامصحةمنلهمبداكماالامركانإنلانهيسلموا؛أنالحال

منيتضررلاكمايضرهملاعليهكانوالمافتركهموالا،بنصيبمنهأخذوا
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لى:تعاقال.الهوىاتباعإلاالاسلاممنيمنعهمفلم2[10]2/،خالفهم

ه[62:]فصلت<تغلبونلعلهكمفيهوالغهاأانانقرهلهدالادتمممعواتذين!واوقال>

هربور!قرهتمثمأددهعندمنكانإدهأرءيضفل>:لىتعاوقال

52[ه:]فصلت(سيمشقاقيفىهوممنأضل

بنىمنشاهاٌوشهدبه-كفرئماللهعندمنإنكانأرءيزقل>:لىتعاوقال

:]الاحقاف(الطانينالقوملايهدىللهتسيهبرمو-ئامنمتلهعلىيلإشئم

01].

بأنعليهملحجةاقامتأنبعد-عنهواعراضهمللحقوتكذيبهم

اسنحقوا،منهمشدياظلم-النجاةلىإوأقرهبلهممأحوطواتباعهتصديقه

قصةفيتقدمكماوهذا.حقأنهاستيقانلىإوجاهعزاللهيهديهملاأنبه

بماليومنوا!انوافمابااليتترسلهمحهمجا>ولقد:لىتعااللهوقال،نوح

.[101:]الاعراف(ال!فرينقلوبعلىاللهيطبعلثقتلكذتكذبوا

.<المعتدينقلوبعكنظبع!ذلك:وفيها74[]يونسسورةفيونحوها

بهاليئمنن"ايةتهمجاهلينأتئنهمجهدباللهوأم!مو>:وجلعزاللهوقال

ونقلب!لؤمنونلاتجاهاهذاأئهالمجشعرهدموماادلهعندالأيتانماقل

!يعمهونلمحننهمفىونجذرهممضؤؤلبه-لومنولمبصرهخكماوائدخغ

.[011-901:]الانعام

قوله::عباسابرهعره..."(:()4911)7/جرير"ابن"تفسيروفي

هجر.دار.ط(9/094)(1)
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قلوبهمتثبتلماللهنزلماالمشركونجحدلما:قال...(خدضهم>ونيلب

"كما":قولهفيالكاف.الصحيحهووهذاامر".كلعنوردتشيء،على

للتعليل.

وإنهدل!ئمكما>واد!روه:لىتعاقولهفيهيوكذلك

.[891:]البقرة(لينالفما-لمنقتلهمن!نتم

ثناوه:جلبذلك"يعني(:1()631)2/""تفسيرهفيجريرابنقال

علىلهو]لشكرعليهبالثناءالحرامالمشعرعندالمؤمنونأيهااللهذكروو

منعليكمأنعمماعلىوالشكرلهبالخضوعلهذكركموليكن،عندكمأياديه

".التوفيق

عذمكمااللهفادنخرواأمنتم>فماذا:لىتعاقولهفيالظاهروهو

923[.:البقرة1<تعلمو%تكونولئمئا

صلاتكمفياللهفاذكروا..."337()2(:)3/جريرابنقال2[20]2/

منعليكمبهنعمماعلى،عليهوالثناءوالحمدلهبالشكرغيرهاوفي

".أعداوكمعنهضلالذيلحقالاصابةالتوفيق

فراجعه.،للكافالمعنىهذا")3(المغني"فيهشامابنذكروقد

...التشبيهأشهرهامعانلهجرحرف"الكاف")4(:"الاتقانوفي

(1)/3(،5234.)52

)2((/4.)593

)3((1/291).

فهد.الملكمجمع.ط(1361)3/)4(
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يأ:الاخفشقال[.151:]البقرة<في!مأرسلناكما>نحو:والتعليل

سدديمكما>وادسيروه،نيفاذكرومنكمرسولافيكمإرسالنالاجل

."...إياكمهدايتهلاجلأي[،891:]البقرة(

تمإذافانه،الشبهاتومعدنالحججمعدنبينالتمييزفييسعى-01

يحتاجفلالحق،إلاالحقمعدنمنيأتيهلافانه.الخطبعليههانذلكله

معدنمنجاءشئعنالاعراضلىإ-بهقانعاالحققيراغباكانإن-

الاهواءأهللكن.الشبهاتمعدنمنجاءلشيءيتعرضأنلىإولا،الحق

لىإينظرلاأنلحقافيالراغبعلىفالواجب،والتمويهالتشبيهحاولواقد

كانكماإليهينظربل،الملونةزجاجاتهموراءمنلحقامعدنمنيجيئهما

الموفق.والله.الحقأهلإليهينطر

!!!
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الأولالباب2[2130/

الشبهاتومعدنالحقمعدنبينالفرقفي

ومراتبهاالاسلاميةالعقائدماخذوبيان

.والشرعالفطرةوهما،سلفيان:أربعةالاسلاميةالعقائدماخذ

التصوفي.والكشففيه،المتعمقالعقليالنظروهماوخلفيان،

،الفطريوالشعور،الفطريةالهدايةيعممابهافأريد،الفطرةأما

العقليلنظرو،يهياتوبدضرورياتالنظر:أهليسميهاالتيوالقضايا

ولاالكلامعلميعرفلمممنونحوهمللأميينيتيسرمابهعنيو،العادي

الفلسفة.

والسنة.فالكتاب،الشرعماو

والفلسفة.الكلامبعلميختصفمافيه،المتعمقالعقليالنظرماو

.فمعروف،التصوفيالكشفوأما

يتضحانالفطريانوالشعورفالهداية،الاولالسلفيالمأخذفأما

كالنحللحشراتواوالطيرالبهائمأحوالفيبالنظردرجتهماعلوويتضج

عقبحمامفراخأخذتأنكلوواحدا:مثالاذلكمنوأذكر.والنمل

جنسها،عنبعيدةوتربيتهاوتغذيتهابحفظهافاعتنيت،البيضمنخروجها

لىإيبادراأنيلبثانفلامنها،والانثىالذكريأتلفتكبرأنبعدلوجدتها

موضعافيختاران،وحضنهوحفظهالبيضلوضعمناسبموضعتهيئة

تضعثم،ونحوهالحشيشمنبهيمهدانهمايتلمسانثم.لذلكلحاصا
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حضنهاتناوباالفراخخرجتفإذا.حضنهيتناوبانثم،البيضالانثى

بأنفسهاوالماءالحبتناولعلىوقويتكبرتفاذالها.يصلحبماوتغذيتها

الطيرانعلىقويتفإذازقها.عنبالاعراضذلكلىإيلجئانهاأخذا

يعرفانها.لاكأنهماوطرداهاهجراها

تتبعتلوولعلك.كلهصواباوجدتهونتائجهالصنيعهذاتدبرتفاذا

تتبعمنوكذلك،وأدقهذامنألطفهومالوجدتالطير2[40]2/أحوال

لطف.وهذامنأكثروجدوالنملالنحلأحوال

يحتاجالبيضنو،البيضسببالائتلافبأنشعورللحمامكانفان

وان.الفطريالشعورهوفهذا،ذلكغيرلىإ،فراخمنهفتخرجذكر،مالىإ

يترتببمالجهلامعالافعالتلكلىإانسياقهووإنماشعور،هناكيكنلم

الفطرية.الهدايةهيفتلكعليها،

مماكثيرفيالانسانإصابةمنأكثرذلكفيفالإصابةحال،كلوعلى

شأنفيذلكمننصيبالهوجدالإنسانحالتدبرومن.بعقلهعليهيستدل

ذاكلكن،بعقلهالاموربعضفيلهاكتفيإنه،نعم.نسلهوبقاءحياتهحفظ

فإذا،الضرورياتفيإليهيوكلفلمالتعمقيالعقلفاما،العاديالعقل

الدرجة،تلكلىإلحشراتو]والبهائمالطيرالربانيةالعنايةأحاطت

نأعسىفما،ذلكوغيرنسلهوبقاءحياتهحفظفيأيضاالإنسانوحاطت

لاجله!خلقإنمافيماالانسانحياطةفيحالهايكون

تباركاللهوجودشانفيالقبيلهذامنشيئاللانسانوجدنافاذا

فمن؛صفاتهمنذلكوغير،وقدرتهوعلمه،خلقهعلىوعلوه،لىوتعا

وقدكيف،وهميةقضيةنهزاعما،بذلكيستهينلاأنالعقلعلىالحق

328



يأتي.كماوالشرعالعقللهشهد

رأسأنهاالمعقولعلماءاتفقفقد،يهيةوالبدالضروريةالقضاياوأما

وإسنادهعليهاببنائهالمقصودحصولمنهيرجىإنماالنظرنو،العقلمال

ليها.

التكليف،عليهوبنت،الشرائعبهاعتدتفقد،العاديبالعقلالنظرماو

العقليالدليلبأنمصرحونالمعقولوعلماء.عليهوحضت،إليهودعت

يوثقبأنأجدركانالعقلعندظهروتناولاوأسهلمدركاأقربكانكلما

ذلكلكن،المطالببعضفيالعاديالعقلقصوريخشىأنهريبولا

أعدتعالىاللهفإنشرغاالمطلوبفأماشرعا.2[50]2/مطلوباليسفيما

الظاهرةوالاياتالفطرةمنفيهيسددهامالهاوأعد،لادراكهالعاديةالعقول

،للشرعالعاديالعقلانقادفإذا.بالشرعذلكأكملثم،والانفسالافاقفي

.قصورهمنيخشىماأمنفقد؛بنورهواستضاءهداهوامتثل

كلامهووإنما!فيهيقالأنعسىفما،الشرعوهوالثانيالمأخذماو

ولاكذبولاخطا،ولاجهلفيهيخشىلا،رسولهوكلاموجلعزالله

لنزيلطفهمنولايدئهبينمناتجطللايايخه>البيانفيتقصيرولا،تلبيس

.[24:فصلت](حميوحكيممن

المقدمة،فيمركما،بعبادتهليكملواالناسخلقإنماسبحانهواللههذا،

التيالهيئةعلىخلقهميكونأنفلابدالقدير،العليملحكيماسبحانهوهو

العبادةرأسذلكلانبه،الايمانعليهمفرضماومعرفةلمعرفتهترشحهم

نأفلابد،الاولالمأخذهوالشرعقبللهمالميسرأننزاعولاساسها.و
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وفيفيهيكونثم،الشرعتنبيهبعدالشرعبهيثبتفيمايغنيمافيهيكون

منهم.المطلوبالقدرلتحصيليكفيماالشرع

المتعمقالعقليالنظرفيبهايعتدالتيالدرجةتحصيلأنهذاويؤكد

"فإن243(:1/)"الصواعق"مختصرفيكماسيناابنقالجدا.صعبفيه

أذهانهمتثقيفعلىعمرهموساعاتولياليهمأيامهمالمنفقينالمبرزين

الغامضةالمعانيعلىالوقوفلسرعةنفوسهموترشيحأفهامهموتذكية

".عبارةوشرحبيادقفضللىإنيالمعاهذهتفهمفييحتاجون

نأالممتنعومنبهذا،عبادهجميعلىتعااللهيكلفأنالممتنعفمن

ليسلمنالصرفبالتقليداعتقادهايلزمهمالتيالاصولفيمنهميكتفي

المحقفيهمفيكون،سيختلفونالنظارأنسبحانهعلموقدكيف.بمعصوم

العصمةوعدمالحقهوبماجهلهممعبالمحقالعامةومعرفةلمبطل،و

.الامتناعظاهر

التيالهيئةعلىالنالسخلقنهعلىكتابهفيلىوتعاتباركاللهنصوقد

فظرتحنيقاللدينوتجهكفاقم>:تعالىاللهقال.الحقلمعرفةترشحهم

القيمالدلىذلفالئه]2/602[لخفقئذيللاعلئهافطرالناسالتىالله

03[.(]الروم:لايعلمونافاسكزولبهرر

لامرين:هوإنماالعلموعدم

وفي.مراعاتهاعنفيصرفيغشاها،مماالفطرةعلىيطرأما:الاول

عليهاللهصلىاللهرسول"قال:قالهريرةأبيعنطرقمن1()""الصحيحين

.(62)58ومسلم(531،9531،5774،9956)8البخاري(1)
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وينصرانهيهودانهفابواه،الفطرةعلىيولدالامولودمن"ما:وسلمواله

جدعاء؟"منفيهاتحسونهلجمعاء،بهيمهتالبهيمةتنتجكماويمجسانه،

لاعلتهافظرالناسالتىدده>فظرت:شئتمإنواقرووا:هريرةأبويقولثم

عنالزهريحديثمنمسلملفظ.03[":]الرومالاية(المحهلطقلئديل

.هريرةأبيعنالمسيببنسعيد

الغواشي،تللشعنالفطرةلجلاءتعالىاللهأعدهعماالاعراض:الثاني

ماكنتأمرنأتند!وحاإقكأوحنل>كذلك:لىوتعاتباركاللهقال.الشرعوهو

وإتكعبادنأمقلمحثأمنبه-نهدينوراجعلئهولبهنلإيمنولاالكتفماتدري

لأرضنفىوماآلسفواتفىماله-الذىللهصرط!ثمئمتقيمصزفىكلتفدى

.الشورىخواتيمتصيرالائور<ادلهإليألا

شرائعه،وقرض،كتبهنزلو،رسلهلىوتعاتباركاللهأرسلوقدهذا،

وسلموالهعليهاللهصلىمحمدافأرسل.والفلسفةالكلامعلمعنمعرضا

الاميين،العربلحقالىإيدعىمنأوليكونأنواختار،الناسلىإ

خيربأنهمعليهمثنىو،منهمامنمنإيمانوقبل.والإيمانبالنظروكلفهم

منعلىلحجةابقياموقضىحقا.المؤمنونهموبأنهم،للناسأخرجتأمة

الشرعرشدهمولا،الفلسفةولاالكلاملعلمأثرفيهميكنولم،منهمكفر

فيسورةأعظم(تحة)الفاسورةهذه.منهحذرهمبل،ذلكتحصيللىإ

فيقراءتهاالعبادعلىسبحانهاللهفرض،لىوتعاتباركاللهأنزلهكتابأعظم

ألغمثآلدين!زط!آلصنتقيمآ!زطاقدنا>وفيها:مرة،عشرةبضعيومكل

.(لينآلضاولاعليهمآنمغضوبغيرعليقم
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يامرهمأنه:ذاكدونهذالىإلهدايةابسؤالإياهمأمرهمنومعلوم

بهديهم،اهتدىومنالانبياءهمعليهموالمنعم.ذاكواجتنابهذابلزوم

ممنبهديهماهتدىومن،اصحابهوخيار!م!،محمد:الامةهذهمنفهم

بعدهم.

علموأنهؤلاء،سراطهماالسلفيينالمأخذينأنخفاءولا2[21/70

تفسير!مالنبيعنصحوقد.سراطهممنليساوالفلسفةالكلام

موسىأنخفاءولا(.1)والنصارىباليهود"الضالينو""عليهم"المغضوب

وانما،عليهمالمنعممنهمهديهماعلىكانومنالسلامعليهماوعيسى

موسىهديخالفواالذينوالنصارىاليهودعلىوالصلالالغضبوقع

المخالفةتلكمنوكان.بهديهمالمهتدينتباعهموصحابهمووعيسى

فياوغلهيالتيالامملسراطاتباعْاوالفلسفةالكلامعلمفيالاخذ

.والرومانكاليونانالصلال

منليساوالفلسفةالكلامعلمأنأحدعلىيخفىلاالذيالواضحفمن

فثبت.والضالينعليهمالمغضوبسراطمنهمابل،عليهمالمنعمسراط

الكلامعلمعنالإعراضعلىيقتصرلمالشرعأنثبوتأوضجبهذا

نإهذا:بعدمسلميقولفهلعنهما.ونفرمنهما،حذربل،والفلسفة

منيؤخذماوأنالعقائد،فيالحقمعرفةفيكافيينغيرالسلفيينالمأخذين

عليهما؟!ومهيمنالسلفيينالمأخذينعلىمقدموالفلسفةالكلامعلم

من72(462،60)6حبانوابن(4592)والترمذي(38191)حمدااخرجه(1)

حاتم.بنعديحديث
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أخرجتأئةخير>كنتم:صحابهولمحمدلىوتعاتباركاللهقالوقد

فىوبخهدواوهاجروءافواوألذلى>:لىتعاوقال[.011:عمران]آل(للناس

ورزقكريم(مغفرةلهمحقاالمؤمنونهماؤليكونصرواءاوواوالذينللهسبيل

.كثيرةالمعنىهذافيوالايات74[.:]الانفال

ورضيتنعمتيعلتكئموأتختدينكئملكمكملتتيوم>:تعالىوقال

صريحالصحابةيمانوكمالالدينوإكمال3[.:]المائدة(ديناآلإسلغلكم

موضحهب)1(مبينةكانتالاسلامفيمعرفتهاالمطلوبالعقائدجميعأنفي

يقعلممامعرفةيطلبلافإنه،العمليةكالاحكامهذاوليس.لهمحاصلهب

الأصلببيانوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعهدفييكتفىفقدمنها،سببه

الحكم.منهعرفالحكمسببوقوععندإليهرجعإذاالذي

لفظه:ماالعمليةالأحكامذكربعد)2("المواقف"شرحفيرأيتثم

فلا،الفعليةلحوادثابتعاقبتتزايدبلعدد،فيتنحصرتكادلا"وانها

أنفسها،فيهاتزايدلامضبوطةفإنهاالعقائدبخلاف...بهايحاطأنيتأتى

بها".الاحاطةتعذرفلا

لجمهور،ا2[80]2/عندجائزلحاجةاوقتلىإالبيانفتأخيروأيضا

القاضيعننقلكما،الشرائعباتفاقفممتنعالحاجةوقتعنتأخيرهفأما

الشرعفياعتقادهاالمطلوبالعقالدلىإلحاجةاووقت.الباقلانيبكرأبي

فيلحاجةاووقت.سلمآلهعليهاللهصلىالنبيحياةعنتأخرهيمكنلا

"خطا.)1()ط(:"مبنية

)2((1/.)38
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فيعتقد.،يسمعالمكلفلأن،الخطابوقتهوبالعقائدالمتعلقةالنصوص

فيهاالنظرعنللقاضيمحيصلاالحكمتستدعيالتيالعمليةوالقضية

حالهيعرفلممنهافرعاأنفرضفلوالعقائدفأما.تحدثعندماوالقضاء

بدعةفيهالخوضيكوننو،فيهالخوضتركفحقهالسلفيينالمأخذينمن

!الكلامعنفصلافيه،النطرلىإملجئلاإذ،ضلالة

الذينثم،نيقرالقرونخير":قالأنهطرقمن!سحالنبيعنصحوقد

وكمالالصحابةأفضليةفيكثيرةأحاديثفي(1)"يلونهمالذينثم،نهميلو

لعلامخبرالمسلمينعندذاكإذيكنلمأنهخفاءولا.أتباعهمثمإيمانهم

الصحابةبقاياكانالكلامفيالنطربعضحدثلماوأنه،الفلسفةولاالكلام

بالكتابالعارفونالدينعلماءيزللموهكذا.ينكرونهالتابعينأئمةثم

علىويشددون،والفلسفةالكلامينكرونالسلفباتباعالمتحققونوالسنة

الفتنة.وفشتالعلماء،قلأنإلىفيهماينظرمن

العقائدفيالسلفيينالمأخذينبكفايةالاسلامفشهادة،لجملةوبا

والله،واضحةبذلكالعقلودلالة،البيانبغايةعد]همامماوتحذيره

.المستعان

السنةأئمةفيالكوثريطعنيرضىأنلمسلمهذامعيسوغفهل

كقوله؟ذلكيخالفماوردهمالسلفيينالمأخذينمنالعقائدباقتباسهم

حصينبنعمرانحديثمن)2535(ومسلم365(1،2650)البخارياخرجه(1)

من2()533ومسلم6(24)9البخاريواخرجه"،...قرنيالناس"خير:بلفظ

عنالبابوفي.هريرةابيحديثمن2(534)مسلموأخرجهمسعود،ابنحديث

الصحابة.منغيرهم
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فيذكرقد"و:حاتمبيبنالرحمنعبدالإمامابنالامامفي1(15)ص

أنهاعترفالذيوهو...عقلهبهأصيبماعلىيدلما"الجهميةعلىالرد"كتاب

."...الديناصولعلممضايقفييدخلتراهذلكومع...الكلامعلميجهل

حنبرا:بناحمدبناللهعبدالإمامابنالإمامفي(151)صوقال

معرفةفيكافهذاكتابهحواهوما("،السنة"كتابصاحبأحمدبناللهوعبد"

...".حنيفةبيفييصدقلاومثله،الرجل

الدارمي:سعيدبنعثمانلجليلاالامامفي(61)صوقوله902[]2/

الجهمية(علىالردفي)كتاب"النقض"صاحبهوالسندفيسعيدبنوعثمان"

".سبحانهباددهجاهلايكونومثله...التنزيهأئمةيعاديالأمر،مكشوفمجسم

خزيمة:بنإسحاقبنمحمدالشهيرالامامفي(91)صوقوله

التفسير"صاحبيقولوعنه...التوحيد""كتابمنيظهرخزيمةابنعتقاد"و

".كرامةولاحسثفلا.الشرككتابإنه...الكبير"

ارتغاء،فيحسوايسر،اعتقادهمفيطاعنااحمدالاماماصحابويتتبع

فيالطعنلىإالمواضعبعضفيرمزبلاحمد.الامامفيالطعنيقصد

هذا.مناصرحهوبماأحمدالامام

واله،المامونامتحنهمالذينائمتهاوفيالسنةرواةفي5()صوطعن

الشرعينبذهبماوصفاتهسبحانهاللهفيشيوخهممنتصدرفلتاتوكانت":فقال

المحدثينامتحانالمأمونفرأىحد،1وادقفيلجهمي()العقل1و()الفلسفي

يرونفيماالترويموقفليوقفهملمسائلاأجلىمنيراهاكانمسألةفيو]لرواة

...القرآنبخلقالقوللىإيدعوهم،القرانمسألةفييمتحنهمفاخذ.ويروون

فيمالخوضامنتورعمنومنهم،المعنىيعقلأنغيرمنمرغماًأجابمنفمنهم

".السلففيهيخضلم
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اللهكتابوصدقوا،ورسولهباللهامنواأنهمإلاالائمةلهؤلاءذنبولا

إلاوالعقلبالفطرةيوثقلاأنهغيرهمزعمهمالىإيلتفتواولم،رسولهوسنة

تعالىاللهكلاممنالشرعيةالنصوصوأن،لفلسفةوالكلامعلمإتقانبعد

فيكما،اليقينتفيدلالانهاالعقائد؛فيحجةتصلحلارسولهوكلام

تفيدهلالنقلية"الدلائل:الاولالموقفخرأوفي(1وشرجها)""المواقف

جزموقد..،الاشاعرةوجمهورالمعتزلةمذهبوهوتفيد،لا:قيل؟اليقين

(".النقليةبالأدلةالتمسكيجوزلابأنهالرازيالإمام

الدينعنساكتاالعقلجهةمنفيهمطعنالسنةأئمةفيالطاعنأنفلو

عنسكتأنهأمرهغايةبل،يتناقضلمإنه:يقالإذأيسر،الخطبلكان

جهةمنفيهمالطاعنفأما.ذلكمنهيلزمبمااكتفاءوالنبيالقرآنفيالطعن

كذبهيخفىفلا،الإسلامبعقائدلجهلواوالبدعةالزيغلىإفينسبهم،الدين

.المستعانللهو.عارفعلى

.)2/51،58()1(

****
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]2/021[فصل

الكلاميأعنى،فيهالمتعمقالنظروهو،الاولالخلفيالماخذماو

فيه.مابعضتقدمفقد،والفلسفي

فيه،صابفيماالاولالسلفيللمأخذيشهدأنشأنهمنإن:يقالوقد

المراديبيننو،عنهقصرمالىإويتغلغلفيه،خطأفيماخطائهعنويكشف

عنه.الحقالدينأهللنفورمعنىلاهذافعلى؛الثانيالسلفيالمأخذمن

المأخذخطامنيخشىفما،الاسلاميالنظرجهةمنأما:فاقول

لىإالولدنسبةأبطلكما،فيهالحالبكشفالشرعتكفلقدالاولالسلفي

وغير،للعبادةوجلعزاللهغيرواستحقاقالحشر،واسشبعادوجل،عزالله

ذلك.

ببيانه،الشرعتكفلقدالعقائدفيالاولالسلفيالماخذعنهيقصروما

،النصوصفهمفيالخطأمنيخشىوما.بدعةفيهفالخوضشيءبقيفان

أنهماضرورةفيهالحقيكشفماال!سلفيينالمأخذينفييكونأنلابد

.تقدمكما،القاطعةوالشرعالعقلبشهادةمغنيانكافيان

،الإسلامفيالعقائدمعرفةفيإليهحاجةلافيهالمتعمقالنظرفبقي

عنهالتنفيروجبجرملا،تييأكماوالتشكيكاتللشبهاتمثاروهو

فأما.الحقلطالبغنىفيهماذلكعلىالحجةمنتقدموقدمنه،والتحذير

تعالى.اللهشاءإنفيهمافسيأتي،أهلهشبهاتلكشففيهالنظر

وتنهتك)1(،عوارهلينكشف،أهلهبسلاحالمأخذهذاعلىولنذفف

"خطا.)1()ط(:"وتنتهك
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منه:والمرعوبينبهالمغترينشبهةوتندفع،أستاره

نإ:ويقولون،ونظريضروريلىإالعلميقسمونالمعقولعلماء

لهالازمةأوالضرورياتمنالمقدمةكانتإذاالعلمبهيحصلإنماالنظر

أنواعلىإالضروريات2[11]2/قسمواثم.بالضرورةصحتهتعلملزوما

قالوا:.يهياتوالبد،لحسياتوا،الوجدانيات:ثلاثةلىإبعضهمردها

نأينكرقدلانه،المخالفعلىالحجةإقامةفيالفائدةقليلةوالوجدانيات

هيالعلمفيفالعمدةقالوا:.يجدهأنهالمدعييزعممانفسهمنيجديكون

.والبديهياتالحسيات

الرازيالفخرحكاهماعلىمنهم-الفلاسفةمنجماعةأنذكرواثم

قدحواآخرينوأن،الحسياتفيقدحوا-رسطووأفلاطونالفلسفةإماما

للعلمالنظرإفادةفيقدحواقومانو؛الجميعفيواخرين،البديهياتفي

الالهيات.فيالعلمإفادتهفيقدحواواخرينمطلقا،

تغلط،ماكثيراالحوالسبأنفاحتجوا،الحسياتفيالقادحونفأما

كثيزاوجدتدبرومنوغيرها،(1")"المواقففيتراهاأمثلةذلكمنوذكروا

أدلةلوجودفيهاالحوالسلغلطتنبهناالمواضعفهذهقالوا:ثملها.أمثامن

فيهاالحواسنرىالتيالمواضعمنكثيرفيفيحتمل،ذلكعلىنبهتنا

ينبهنادليلعلىنطلعأنيتفقلمولكنالأمر،نفسفيغلطاتكونأنمصيبة

عدميستلزملاالدليلوجدانعدمانالمقررةالاصولومن.ذلكعلى

.لمدلولا

بعدها(.وما1/271)"المواقف"شرحانظر(1)
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يجزملاوهو،العقلجزمعلىالمداربأنوغيره(1العضد)أجاب

كيفولا؟هيمايدرىلا،إليهتنضمأمورمعبلالاحساسبمجرد

؟جاءتأينمنولا؟حصلت

كمافيهمقدوحلجزمابأنلجواباهذافيالقدحلىإبعضهمأشار

الغلطمثلةتأملناإذاوبأننا،خطاؤهيتبينثميجزمقدالعقلأنأي،يأتي

الدالبالدليلتشعرأنقبلبالصحةفيهاتجزمعقولناكانتمامنهاوجدنا

الغلط.على

،المشروطاليقينيلجزمباهوليسقوي،ظنلجزماذاكبأنأجيب

تبينماسميتمأنكمالامرغاية.الجزمينلاشتباهيجديلالجواباوهذا

مابعضفيالغلطتبينأنهفرضولويمينا.:غلطهيتبينلموماظنا،:غلطه

ظنا.فسميتموهلعدتميقينافيهلجزماتسمون

تشكيكعلىجماعةتواطألوأنهالقدحذلكيقويومما212[]2/

تشكيكه.لامكنهم،بتواطئهميشعرولم،يجزموبهيحسمابعضفيإنسان

ماهناكأنيرىكانإذابنفسهيتشككبلواحد،لتشكيكهيكفيربمابل

كالسحر.التغليطيحتمل

إليهاذهبنظرياتعدةالمتأخرونالطبيعةعلماءردوقدهذا،

ويبنون،بهجازمينكانواماذلكومن.الحسلىإلهامسندينالفلاسفة

قدالفلاسفةعقولأنبهذافثبت.الالهياتفيحتىأخرىمقالاتعليه

ذلكوتعدالالهيات،فيعليهتبنيثمالحوالس،فيهتغلطماببعضتجزم

.(1/441،541)السابقلمصدرا(1)
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لىتعااللهكلاممنيخالفهاماردالكوثريأسلافيوجبالتياليقينياتمن

رسوله.وكلام

؟السلفيونيقولفماذا:قيلفإن

نأيخشىضرب:ضربينعلىوجدهاالغلطأمثلةتدبرمن:قلت

يخشىلكن،ذلكفيهيخشىلاوضربومفاسد،لمضارقريباسببايكون

الضربووجدمفاسدها.تعظمنظرياتعليهفيبنواالمتعفقونفيهيغلطأن

إذاالانسانأنفمنه.قربعنالحالفيهينكشفمماجميعهالأول

شعورهبغيرللانسانيتكررمماهذاكانولو،اثنينالشئىر)1(تحاول

بل،ذلكيكونلاأنوجلعزاللهعنايةفاقتضتومفاسد،ضررالاوجب

الشيءيرىأنيجبكانأنهمع،كغيرهواحداالشيءالاحوليرىأناقتضت

يمتازصورةإنسانلكليكونأنالعنايةاقتضتكماوهذا.كالمتحاولاثنين

مناحامحققةمعرفةعرفتهالذيبصاحبكيلتيسفلا،الناسجميععنبها

الناسحلقإنماوجلعزوالله.شاملةالعنايةترىوهكذا.الارضأهل

فقط،وسيلةوهو،تقدمماعلىمعاشهمفيبهمعنايتهكانتفإذا،لعبادته

يقتضيوهذا.خلقهملاجلهالذيالمقصدفيبهمعنايتهذلكمنلىفأو

ضلاللىإيؤديحسيغلطفيهيستمرأنعنالاولالسلفيالماخذحفط

الثاني،السلفيالمأخذلكشفهذلكمنشيءكانلوأنهعلىالاعتقاد.في

.الشرعوهو

.الاخرىتراهماغيرمعهماواحدةكلترىحتىالاخرىعنعينيهإحدىصرف:اي(1)

[.ـ]مع
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بدعفلا،أنفسهمعلىالضرريجلبونالذينهمفانهم،المتعمقونفأما

ضلالهم.لىإضلالاويزيدهمبل،أنفسهملىإوجلعزاللهيكلهمأن

الاسلحةمنابتداءللناس213[]2/هياإنمالىوتعاتباركاللهأن:ذلكونظير

يحصلوبذلكواحدا،شخصاإلاواحدةمرةفيالإنسانبهيصيبلاما

يتعرضلممنتصيبتكادولا.الفتنضررويخف،الناسبينالتكافؤ

فييدققاخذالانسانولكن.والبهائموالعجزةوالنساءالصبيانمنلها)1(

بماناحيةمنهاالواحدةتهلكالتيالقنابلاصطنعحتىالاسلحةاصطناع

ذلك.منأشدهومااصطناعفيويفكرفيها،

بأمور:فاعتلواالبديهياتفيالقادحونماو

.يكونلاأنوإما،يكونأنإماالشيء:قولنايهياتالبدأجلىأن:الأول

جابوذكرهاشبهاتعدةيقينيتهفيللقدحوردواو،يقينيغيروانهقالوا:

يتضمنهمالتعلم)2(،وحواشيهشرحهمعفراجعه.""المواقفصاحبعنها

يشتملتشكيكاجلاها،والاشياءأوضحفيالتشكيكمنفيهالمتعمقالنظر

أوردولو.الحلفهمدونهمنوعلىحفها،الماهرعلىيصعبشبهاتعلى

بأنهاالمتعمقونلجزمالشرعبهجاءخفيأمرعلىالشبهاتتلكبعض

ص.قاطعةبراهين

هذاأنفنجزم.بالاولياتكجزمنا)3(بالعادياتنجزمأننا:نيالثاالأمر

وأن.،..بالتدريجونشامنهماتولدبل،أمولاأببلادفعةيتولدلمالشيخ

خطا."لهما")ط(:(1)

بعدها(.وما1/511))2(

.العادةمن)3(
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ولاجواهر،حجارهولافصلاء،أناساخروجيبعدتنقلبلمالبيتأواني

المتكلمين،عندأماهذا.خلافلجائزامنأنهمعوعسلا،دهناالبحر

ذلك.منشيئاأوجبفلعلهالمختار،القادرلىإجميعهاالاشياءفلاستناد

فلعله،الفلكيةالاوضاعلىإالارضيةلحوادثافلاستنادلحكماء،اعندوأما

فيإلامثلهيتكررلمولكنهوقعأو،مثلهيقعلمفلكيغريبشكلحدث

السنين.منألوف

.المحسوساتبعضفيكمالجزماينافيلاالامكانبأنالعضدأجاب

فيلحيزالهذاشاغللجسماهذاباننجزم"فانا(:1")"لفسحهفيالسيدقال

نأظهرفقد،ذاتهفيممكننقيضهأنمع،شبهةإليهيتطرق)فى*جزماالانهذا

".موقعهواقعالعادياتفيلجزما

الامكانلىإيستندوالمالقادحينأنوفيه.الشارحقال214[]2/كذا

احتماللىإستندواوانما،الشارحومشالأمثلتهمبينالمشتركتيالذا

انقلابهاالذاتيبالامكانيمكنكماالبيتاحجارفإنالأمر.نفسفيالوقوع

الشارحمثالوليس.خروجكبعدالانقلابوقوعيحتملفانهجواهر،

المشاهد.الحاضرفيمفروضفانههكذا،

فقالنارارءإذ!موسحديثأتنكوهل>:لىوتعاتباركقالوقد

وما>:لىتعاقالأنلىإبنبن<معهاءايخ!لعلىناراءادنمتتنيامكثوألاف!

علىبهاوأهسعلثهاأتوئحوأعصاىهيقال!يموسىبيصنكتلث

حيةهىفاذاجفالنهايموسئلقهاقالجأخرىماربفيهاولىغنمى

.(1/173)"المواقفشرح"(1)
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21[.-9:]طه(ألأوكسيرتهاسنصدهاتخفولاخذهامال!تشعئ

فيجزمون،عصاهيشاهدونكانواأهلهمعالسلامعليهموسىكانفلما

لمائم.الشارحمثالفيلجزمكاجزمفهذا؛حيةتنقلبلمعصابأنها

عنهم-غائبوهو-أهلهكانإذا؛حيةوانقلبت،عصاهبإلقاءمرو،فارقهم

لمأنهاالعادةبمقتضىيجزمونحية،فيهانقلبتالذيالوقتفييجزمون

بينالفرقيخفىولا.القادحينأمثلةفيلجزمكاجزمفهذاحية=تنقلب

فيالقدحمنولا،الثانيصحةالاولصحةمنيلزملانهو،الجزمين

للواقع،مخالفموسىأهلقصةفيالثانينو،الاولفيالقدحالثاني

موقعه؟واقعجزمإنه:يقالفكيف=لذلكمحتملالقادحينأمثلةوفي

يعهد،لمالذيالعاديالنقضعنهويغني،العادةخرقعنكدع

المحالمنكانهذافإن.المشرقفييصبحثم،بالمغربيصسيكالرجل

يسمعوالمجهةأهلالانبقيفلوبالطيارات،فانتقض،الناسعندالعادي

.عادةخرقبدونواقعهومابامتناعيجزمونلكانواالطياراتبخبر

لاجداالبعيدالاحتمالأنالشارحمراديكونأنيمتنعلا:يقالوربما

الحس،خطألاحتمالبهجزممانقيضيحتملمثالهففي،الجزمينافي

.العادةخرقاحتمالفكذلك

ومعالغلطيحتملالحس!أنكماأنه:والشرحالمتنمرادأنوالظاهر

فيالقدحيقتضيلاذلكأنالبديهياتفي215[]2/القادحونيسلمذلك

الخرقاحتماليقتضيلاأنالعادياتفييلزمهمفهكذامطلقا،الحسيات

مطلقا.فيهاالقدح
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نإ:بالحسالجزمفيقالهمامثلبالعادةلجزمافييقولالعضدوكان

لىإأولحسالىإتنضمباموريجزمإنماوهو،العقلجزمعلىالمدار

كانفإذا؟جاءتاينمنولا؟حصلتكيفولا؟هيمايدرىلا،العادة

علمت.ماالحسياتعلىالكلامفيتقدمفقد،مرادههذا

بمجردالحسياتفييجزمقدالعقلان:فيهريبلاالذيوالحق

يشككه.مالهعرضإذايقفوانما،العادةبمجردالعادياتوفي،الاحساس

فناوله،عليهفأدخلهساحرا،هناإن:بهيثقمنلهقالإذاالسحريجوزفالذي

روثة-تكونانيجوزبل،شجرةأثمرتهاتفاحةبانهايجزملافانه،تفاحة

بعملتفاحةانقلبتروثةتكونأنأوالسحر،لاجلأخطاحسهوان-مثلا

يجوزالذيهذافإنهذاومع.عادةولاباحساسهنايجزمفلاالسحر،

يجزمكماو]لعادةبالاحساسيجزمللسحرمظنةلاحيثتجدهالسحر

جزمه.عنفيرجع،تتككهثم،يجزموقد.غيره

ولكنهاتعرفهوقد،فتجزمالاحتمالوجهتعرفلاقدالنفسانلحقفا

جدا،تستبعدهولكنها،وتستحضرهبهوتعترفتعرفهوقد،فتجزمتجحده

وسياتي.عنهمحيصلاللخطاالجزمفاحتمال.بهليتباولا)1(فتجزم

بذلك.اعترافهم

؟السلفيونيقولفماذا:قيلفان

الجوابمنهويعلم،كفايةفيهماالحسياتعلىالكلامفيمرقد:قلت

مزيد.لذلكلىتعااللهشاءإنوياتي،البديهياتشانفيعنهم

)1()ط(:"فيجزم"خطأ.
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فيبهايحتجونوإنما،العادةخرقبجوازيعترفونفهم،العادياتوأما

مواطن:

نأسانهامنأنيعلمبأن،الاولالسلفيالماخذمنتكونحيث:الاول

يخالفها.بماالشرعيأتولم،الدينفيثدءاعتقادعلىالاميينتحمل

لكشفمختلةكانتلوبأنهاالقطعمع،الشرعتقريرهوهناالاحتجاجووجه

حالها.عنالشرع

النبيعنأثريتوأتركأن،الثانيالسلفيالمأخذمنتكونحيث:الثاني

نأهناالاحتجاجووجه.الدينفيوسلموآله216[]2/عليهاللهصلى

بأنهناالخرقيقعأنالممتنعومن،وجلعزاللهبفعليكونإنماالخرق

هذافإن.الدينفيوسلموآلهعليهاللهصلىالنبيعلىكذبهومايتواتر

مثله.عنوجلعزاللهيتنزهتضليل

.الخوارقبعضالدجاليدعلىيطهرأنهرويفقد:قيلفان

المأخذينمنالقاطعةبالدلالاتحالهاالشرعكشفقد:قلت

عليهاللهصلىالنبينصبل،بذلكيكتفولم.الدجالكذبعلىالسلفيين

ذلكوأن،يدهعلىيظهرماوظهوروكذبهالدجالخروجعلىوسلموآله

محض.ابتلاء

مقامتقومأخرىحجةلخرقالكانخرقهافرضلوحيث:الثالث

بسورةيأتوالمالعربأنالقرآنإعجازعلىالحجةمنإن:تقولكما،العادة

القولهذاففي.أمكنهملويفعلواأنالدواعيوتوفرلهمتحديهمعمثلهمن

وجل،عزاللهصرفهمولكن،قادرينكانوالعلهم:يقالبأنالخرقفرضإن

الاعجاز.علىأخرىحجةالصرففهذا
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كالعادةبعضهاأنفرضلوأخرىحججالعادةمعيكونحيث:ابعالر

.بالمجموعحاصلالقطعلأنذلك؛يضرلمالظنإلايفيدلا

الموفق.والله.الظنيكفيحيث:الخامس

القلبفقوي.الاعتقاداتفيتاثيراوالعاداتللأمزجةأن:الثالثالأمر

منمذهبامارسومن،يستقبحهالقلبوضعيفالايلام،يستحسن

....يخالفهماوبطلانبصحتهيجزمفانهعليهونشاالزمانمنبرهةالمذاهب

".كذلكالكلكونعلىيدللاأنه:لجواب"وا(:1العضد)قال

كافوهذاكثير،فيواقعذلكبأناعتراففيهولكنحق،هذا:أقول

خطأيكونقدجزمهأنثبتإذالانه؛الجملةفيالعقلجزمفيالقدحفي

اخر.لسببأوالسببلذلكاخرموضعفيخطايكونانيؤمنلملسبب

منأقلالثلاثةكقولنا:ذلك،فيهايخشىفلاجدا،القضيةتتضحقدنعم،

قريباولاالقبيلهذامنليستالمتعمقونبهايختصالتيوالقضايا.الستة

السلفيين،المأخذينبهايناقضون217[]2/التيقضاياهمسيماولامنه،

يكنلمفماالسلفيينقضايافأمااختلالها.علىحجةلهابمناقضتهماوكفى

مافأمالها.الشرعبإقراراختلالهاأمنوقدمنه،قريبفهوالقبيلذاكمنمنها

الغاية.فتلكوفقها،علىجاءبلإقرارها،علىالشرعيقتصرلم

قاطعاندليلانيتعارضنهعلىدلتالعقليةالعلوممزاولة:الرابعالأمر

بمقدماتهماللجزمإلاهوومافيهما،القدحعننعجزبحيثالظاهربحسب

قطعا.خطاأحدهماانمع

.(91ص)"قفلمواا"(1)
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فيتوقف،الطرفينبتصورفيهيجزمماالبديهيبان(:العضد)1أجاب

خللا.فيهفلعلتجريدهما،على

خللهناكيكونفقدخطأ،يكونقدلجزمابأناعترافهذا:أقول

تعارضعندانهالامرغاية.خلللابانهفيجزمالماهر،الناظرعلىيخفى

منللمتعمقيلوحبمافكيفخللا،هناكأنفيعرف،يتنبهالعقليينالدليلين

فإنهم،الشرعيةالنصوصفأما؟يعارضهمالهيلوحأنبدونالعقليةالدلائل

الذيالمعقدالخفيالدليليرجحونربماالمتعمقينأنعلىبها،يعتدونلا

يرونهممنورعباالهوىمعميلا،الواضحالبديهيعلىالخللمظنةهو

المعقد،الخفيفيالخللمعرفةعليهميصعبولانه،منهمالتعمقفيأمهر

وهمية.قضيةهذه:يقولوابان،الواضجيهيالبديدفعواأنعليهمويسهل

ثم،النتيجةمنيلزمهوبمااونة،دليلبصحةنجزمأنا:الخامسالأمر

الكل.فيمثلهفجازخطاوه؛يظهر

نجزمالذيالدليلمقدماتأننسلم"لا:بقوله)2(الشارحأجاب

لخللالاشتباهإليهيتطرققدفالبديهيذلكسلمولمن،بديهيةاونةبصحته

وذلكبينهما،الحكممناطهوالذيالوجهعلىوتعقلهماطرفيهتجريدفي

".البديهياتيعملا

بديهية،المقدمةبأنيجزمقدالماهرالناظربأناعترافهذا:أقول

وتمام.خلللاأنهنظرهوانعامتدبرهبعديجزموقد،بديهيةغيرأنهاقعو]لو

.(91)صنفسهلمصدرا(1)

.(1/183)"المواقف"شرح)2(
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".الرابع"الامرفيمرِكماالكلام

البداهة،فيهاصاحبهيدعيقضايامذهبكلفيان":السادصالأمر

منهاعدةفلنعد،الامانورفعالاشتباهيوجبوهو.ينكرونهاومخالفوه

عنهااجيب"وقدقالوا)1(:]2/218[ثم،قضيةعشرةإحدىفذكرو.."..

قلنا:نقائضها.ينتجبماتحكمإذ،كاذبةوهي،الوهمبديهةبهاالجازمبأن

لابمالجزمايحصلفلاوأيضافيدور،الدليلهذاعلىبهالجزمافيتوقف

".الوجدانعدمغايتهبل،يتيقنولا،نقيضهينتجلاأنه)2(يتيقن

فيقال)3(أنهغيرلسيد،ولاالسادصالامرهذاعنالعضديجبلم

لجواببانشتغللاباناذلكعنجيب"وكلها:الامورتلكعنلجوابا

فيهاشكإلينايتطرقوليسعنها،يذبأنعنمستغنيةالاولياتلانعنها،

فسادها".وجهعندنايتيقنلموانقطعا،فاسدةأنهانعلمالتيالشبهبتلك

إليه،سبيللاالاولياتيشملبماالبديهياتفيالقدحانريبلا:قول

يناقضها،مايدعوالمالقادحونوهؤلاءعليها،متفقواضحةقضاياهناكلان

منأقل"الثلاثةكقولنا:وذلك.بهيعتدلابمافيهاالتشكيكحاولواوإنما

معا"،معدوماموجودايكونلاالشيءو""،جزئهمنأعظمو"الشيء"الستة

فيكلهيكونبأنواحدوقتفيمكانينفييكونلاالواحدلجسمو"ا

الوثوقيستلزملاالبديهياتببعضالوثوقلكن.الاخر"فيوكلهأحدهما

هذا.فيمعهمالكلامفبقيبها،المحتجونبذلكاعترفوقدبجميعها،

.(91،02ص)"قفلمواا"(1)

.للسياقالمناسبوهو."،..يتيقنلممالجزم"ا:المواقفوفي(.)طفيكذا2()

.(1/186)"المواقفشرح")3(
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،عشرةإحدىوهيالسادسالامرفيالمعددةالقضاياتلك:لهمفيقال

فرقةوكلبها.الاخذفياختلفتمثم،بديهيةبأنهاجميغااعترفتميشبههاوما

ردتهماوأن،يقينيعقليبديهيالقضاياتلكمنبهأخذتماأنتزعممنكم

إنها:قالقضيةهويمن،التحكملىإذلكمردكانفإن.وهميبديهيمنها

ليسفهذا=وهميةبديهية:قالهواهخالفتومن،اليقينتفيدعقليةبديهية

شيء.فيالعلممن

عقلية:قالبالقضيةجازمبأنهأحس!فمن،لجزمالىإالمردكانوإن

قدإذ،سابقهمنقريبفهذا=وهمية:قالفيهامرتاببأنهأحسومن،يقينية

بالاختلافوكفىذلك،علىأدلةتقدموقد؛ويغلطيخطئلجزماأنثبت

دليلا.القضاياهذهفي

القضيةمعارضعندهيقولمفمن،المعارضقوةلىإالمردكانوإن

فردها=،وهميةسماهاالمعارضعندهقويومنبها.وقطع،عقليةسماها:

نأثبتوقدبمعارضها،لجزماأوبالقضيةلجزماغايتهإذ،كسابقيهفهذا

ويغلط.يخطئلجزما

ناالمعيارقالوا:هو؟فما،صحيحمعيارهناككانوان2[91]2/

فيهاوجدفإن،الاخرىالبديهياتعلىفيهاالمنظورالبديهيةالقضيةتعرض

وهمية.هذهنعلمناالقضيةهذهنقيضينتجما

يقينية،عقليةإنها:وقلت،بديهيةبقضيةتمسكتأنيهبوا:قلت

نقيضتنتجوأنها،يقينيةعقليةأنهازعمأخرىبديهيةوذكرمخالففخالفني

أنهاعلىأحتجبل،يقينيةعقليةذكرهاالتيالقضيةأنأسلملافقد،قضيتي

سلمتوإن.باطلفهوالحقنقيضأنتجوما،قضيتينقيضبإنتاجهاوهمية
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لموإذاالعقلاء،بينعليهالمتفق1القضايامنتكونلافقد،عقليةقضيتهأن

علىصاحبيوتابعتوهميةالامرنفسفيتكونأنيومنلممنهاتكن

صاحبيوبينبينيأوالعقلاءبينعليهاالمتفقالقضايامنكانتوانالخطأه

بداهتهفلعل،بديهيةصحتهتكونأنغايتهإذ،استنتاجهصحةأسلملافقد

الذيفالمعيار.باطلفهوالحقناقضوما،لقضيتيمناقضتهبدليل،وهمية

عليهاالمتفقالقضايامنبهاالمعتبرالقضيةتكونحيثإلايفيدلاذكرتم

فيتتأتىلاضئيلةفائدةوهذه،كذلكإنتاجهاصحةوتكونالعقلاء،بين

فيها.اختلفتمالتيالقضايامنشيء

؟السلفيونيقولفماذا:قيلفان

بالدينماسةغيرإمافيها)1(التثئتلىإالمحتاجالقضية:يقولون:قلت

به.ماسةواما،البتة

الطبيعة.لعلماءيدعونهابلبها،لهمشأنلافالاولى

تكونأنواما،الاولالسلفيالماخذمنتكونلاانفاما،الثانيةوأما

وافقتإذالهايتعرضقدبعضهمانإلابها،يعتذونلالىفالاو

السلفيين.المأخذين

علموايخالفهابماجاءوجدوهفان،الشرعفيهافيحكمون،الثانيةوأما

أنهاعلموابحسبهاالدينياعتقادهمعلىالناسأقرِوجدوهوان،باطلةأنها

فجاءالشرعزادإذافاما.حقوهوإلاهذامثلعلىيقزلاالشرعلانحق؛

الغاية.فتلكوفقها،على

[.]المؤلف.بهإلاالشرعاصليثبتلاماومنها،الواضحةالقضايامناحتراس(1)
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51.عدمالهموكره،لعبادهوجلعزاللهارتضاهالذيهوالمعيارفهذا

لامزاياوله.المؤمنينوسبيل،اللهوسبيل22[0]2/،المستقيمالصراطفهو

تحمى.

.الفائدةالضئيلالمتعمقينمعيارمنعموأتمأنهمنها:

لعقل1والشرععنالخروجمنفيهوقعوامالىإيؤديلاأنهومنها:

شرحه.ياتيكما،ورسلهلىتعااللهلىإالكذببنسبتهم

الصحابةانبدليل،وتفريقهالدينفيالاختلافلىإيؤديلاأنهومنها:

يكونيكادفلامااختلافلىإأدىفانيختلفوا.لمباحسانلهموالتابعين

.ضلالولاكفرفيهالمخطئيلزملا،الفقهفروعفيالاختلافقبيلمنإلا

غلبةزمنفيالاكثرعلىالواجبكانالدينفياختلافخيفإنانهعلى

فيالسلفعليهجرىكما،قولهمكتمانالاقلوعلى،التدقيقعدمالخير

القدر.مسالة

ينشألملانهالعفو،لهيرجىبيناتقصيرايقصرلمإذاالمخطئأنومنها:

الصراطغيرمنالهديوالتماس،المؤمنينسبيلغيراتباععن5خطاو

المستقيم.

اتباعولاالمستقيمالصراطعنخروجبدونالمعرفةتيسرومنها:

اللهبكتابالعلئمللمعرفةيكفيإذ.وجلعزاللهسبيلعنالمفرقةالسبل

والفلسفة.والمنطقالتعمقلىإحاجةبدون،رسولهوسنةلىتعا

للمسلمينالموقعالمريبالتقليدلىإمعهيحتاجونلاالعامةأنومنها:

عليهايتفقنإماالقضيةلان،والفتنوالتنابزوالتنابذوالتفرقالاختلاففي
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يشذ،ممنإلامخالفةفيهايطهرلاأنواماجماعا،إفتكونالدينعلماء

رسولهوسنةلىتعااللهكتابيتبعونإنماأنهمالمعلوملجمهورااتباعفيكون

الواضح.بالراجحاخذا

هذااستيقانها.عدميضرلاالتيالعقائدفروعفيإليهيحتاجإنماوهذا

العامةفيفهمها،النقليةالحجةللعامةيذكرواأنالعلماءعلىيسهلأنهمع

ويعظم،إيمانهمويزيد،قلوبهمتطمئنوبذلك،للشرعمتبعينفيكونون

.الصالحاتتتمبنعمتهالذيللهوالحمد.ثوابهم

أمثلهافرق،ثلاثوهم.السوفسطائيةفهم،لجميعافيالقادحونوأما

شيء.كلفييشكون،اللاأدرية()1و"شرجها"""المواقففيكمافضلهاو

أصلا.موجودلاأنيزعمون،العنادية:الثانية

كلفمذهبللاعتقاد،تابعةالأشياءحقائق:يقولون،العندية:الثالثة

بحق.شيءالامرنفسفيوليس،إليهمبالنظرحقطائفة

منهذانشأ"إنما)2(:"المواقفشرح"فيالسيدقال221[]2/

ولهاإلانظريةأوبديهيةقضيةمنمالجملةوبا...المتعارضةالاشكالات

تقاومها".القوةفيمثلهامعارضة

الخطأكثرةفيموقعةمشتبهةالمتعمقينطريقانبهذافيعلم:اقول

عزاللهسبيلعنرغبلمنوحق،والجنونلارتيابووالاختلافوالغلط

التيه.هذامثلفييقعأنغيرهافيالهدىوابتغىوجل

.(1/681)!شرحها"و(12ص)"قفلمواا"(1)

(2)(1/871)5
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وتمسكوا،السمنيةفهممطلقاالعلمالنظرإفادةفيالقادحونماو

للفهم.تقريبابالمعنى(1عنها)بهأجيبومابعضها،حكايةسأحاولبوجوه

فاماعلمتلوإذ،تعلملاللعلمالصحيحالنظرإفادة:الاولالوجه

ذلكفيالناسفلاختلافالضرورةأما.باطلوكلاهمانظر،أوبضرورة

إلاذلكوليس،القوةفي("الاثنيننصف"الواحد:قولنادونبأنهوللجزم

الشيءإثباتفلاستلزامهالنظروأما.وجهأبعدعلىولوالنقيضلاحتمال

بنفسه.

تصوريكونلاقدالضرورينو،الضرورةباختياربعضهمأجاب

فيؤلفالذهنعلىورودهيكثرولاسهلا،تجريدهماولاجليا،طرفيه

قولنا:دونأنهويدرك،الناسمنقليلفيهيخالفقدهذافمثلبه؛ويستانس

واختار.ضرورياكونهعنيخرجهلاوذلك("؛الاثنيننصف"الواحد

"المواقف"فيفراجعهوتعقيلم،طولفيهبماجابواوالنظر،بعضهم

.البديهياتمنكريمعالكلامأولفىقدمناهلما)2(،"5و "سرجها

لالانهعلم،أنهيعلملاالنظرعقبالجازمالاعتقاد:الثاني)3(الوجه

للناظريظهر"قدفلأنهالضرورةأما.باطلوكلاهمانظر،أوبضرورةإلايعلم

المذاهبنقلوكذلكوحقا،علماًيكنلموأنهاعتقدهمابطلانمدةبعد

فيكذا."وبالعكسبطلانهاعتقدماصحةيظهرقدأنهمنمرلماودلائلها

.(بعدهاوما1/912)"شرجهاو"(62-42)ص"قفلمواا"انظر(1)

(2)(1/022،122).

"،لاوللوجه":قالثم،لوجوهيذكرأنهسبقوقد،سياتيماوكذا"الامر":الاصل)3(

لتتوافق.فغيرناها
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.(1)"شرجها"و"قفلمواا"

ويتسلسل.اخر،نظرلىإفلاحتياجهالنظرماو

نظرايكونلاخطاوهيظهر"الذي:بقولهالعضد)2(أجاب222[]2/

".فيهوقعإنماوالنزاعصحيحا

معهإذ،المعارضعدمعلمإذاإلاالعلميفيدلاالنظر:الئالثالوجه

لمأي،المعارضيقعلموإلاضرورياليس"وعدمه،التوقفيحصل

لىإويحتاجنظريفهو،ينكشفماوكثيراالنظر،بعد)3(وجودهينكشف

فيكذا".ويتسلسل،المعارضلقياممحتملأيضاوهواخر،نظر

.(4)و"شرجها""لمواقفا"

كماالقطعيةالمقدماتفي)6(الصحيح"النظر:بقولهالعضد)5(اجاب

فيالمعارضفعدم،المعارضبعدمالعلميفيدالنتيجةبحقيةالعلميفيد

".ضروريالامرنفس

مستندامطابقالكونهعلمايكونقدالجازم"الاعتقاد:الرابعالوجه

فلاتقليد،أوشبهةلىإمستندامطابقغيرلكونهجهلايكونوقد،لموجب

جهلا؟".النظرعقيبالحاصليكوننيؤمنناماذافاذابينهما.التمييزيمكن

)1(.)1/022(

.(42ص)"قفلمواا"(2)

."وجود":(ط)3()

(4)(1/422).

.(42ص)"قفلمواا"(5)

خطا."صحيح":(ط)(6)
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.(1)و"شرجها"""المواقفمنالعبارةهذهلخصت

".للعلملجهلابمماثلةالقائلينالمعتزلةيلزمإنما"هذاالعضد)2(:قال

للناظرحصلإذا:فنقول(الأشعرية)أينحنما")3(:الشارحقال

فانه،المطلوبلىإالمفضيوبترتيبهاالقطعيةالصادقةبالمقدماتالعلم

جهل".لاعلمعنهاللازمأنبالبديهةيعلم

صحيحنظرهبأنالناظرعلامإمكانيسلمونالقادحونكانإذا:أقول

المذكورةالباقيةوالسبعهذهشبهاتهمسقوطفيريبفلاباتا،يقينياعلما

وهذا،يجزمأنغايته:ويقولونذلكيمنعونكانواوان)4(.""المواقففي

الالهياتفيفيهالمتعمقالنظرلىإبالنسبةقويفكلامهم،بهيوثقلالجزما

علمتإذاأنهغايتهإذ،يجديماذلكعنبهأجيبفيماوليسونحوها.

بأنالعلموحصلقطعا،بالنتيجةالعلمحصلباتايقينياعلماالنظرصحة

يكونأنمنالأمنوحصل،المعارضبعدمالعلموحصل،علمذلك

بصحةالباتاليقينيالعلمإمكانثبتإذايفيدإنماوهذاجهلا.الاعتقاد

النظرفيالناظرعندليسانهريبولا.الامكانهذافيالبحثفيبقىالنظر،

دعوىفيصدقإنبالصحةجزمهإلاونحوهاالالهياتفيفيهالمتعمق

مثلهأنالواضحةوالدلائلالكثيرةبالتجاربثبتقدلجزماوهذا،لجزما

مركمابذلكالمتعمقونواعترفوغلطا،خطأ223[]2/يكونماكثيرا

)1(/1(.)234

.(62ص)"قفلمواا"(2)

()3(1/432).

.(52-42ص)(4)
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يكنلمخطألجزمايكونأن-البعدغايةعلىولو-احتملوإذامرارا.

ولا،بذلكعلماالعلمبإفادتهلجزماولا،بصحتهعلماالنظربصحةلجزما

بعدمه،علماالمعارضبعدملجزماولا،بذلكعلماعلمأفادهمابأنالجزم

جهلا.ذلككليكونأنمنالأمنيحصلولا

صحيح.هوماالانظارمنبأنكلهاالشبهاتهذهمعنقطعإننا:قيلفان

الانظارتكونأنيمتنعانهأيلجملةافيالصحةالمرادكانإن:قلت

فييفيدوانماواحدا،واحداالجزئيةالانظارفييجديلافهذا،فاسدةكلها

فيفاسدايكونأنيحتملفإنه،بصحتهيجزمنظرفكل.الاحتمالمنهاكل

الانظار.جميعالفساديعمأنامتناعذلكفييناولاالامر،نفس

بالنسبةيسلملافهذابعينها،الانظاربعضفيالقطعالمرادكانوإن

فيلكميحصلماغايةوانماونحوها.الالهياتفيفيهالمتعمقالنظرلىإ

التيالواضحةالسهلةالقضايافييسلموانما.فيهماعلمتموقد،الجزمذلك

.قربعنعليهاالمتفقالبديهياتلىإتؤول

أدلةكاجتماع،الدقيقالنظرغيراخرلدليلبالامرالقطعيحصلقدنعم

الدينفيوهي،قويةبديهيةالقضيةتكونوكأنبمجموعها،اليقينيحصل

بحملهإلاتأويلهيمكنلاتصريحاالشرعبهايصرحوكأن؟الشرعويقرها

اليقينلكن.لىتعااللهشاءإنهذاشرحوسيأتي.التلبيسأوالكذبعلى

النتيجةتصحقدإذ،بنتيجتهيوافقهادقيقنظرصحةيستلزملاالقضايابهذه

جسموكلجسمهذا:وقلتأبيضجسملىإأشرتلوكماالنظر،فسادمع

يخفى.لاكمافاسد،والنظر،صادقةوهي"أبيض"هذاالنتيجةفان،أبيض
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العلميفيدقدإنماالنظرإنفقالوا:الالهياتفيالنظرفيالقادحونوأما

جدا،الاذهانعنبعيدةفانها،الالهياتدون،لحسابياتواالهندسياتفي

بوجهين:واحتجوا.والاخلقبالاحرىوالأخذالظنفيهاالقصوىوالغاية

والتصديقتتصور،لاوصفاتهتعالىذاتهمنالالهيةالحقائق:الاول

التصور.فرعبها

"أنا":بقولهإلعهايشيرالتيهويتهالانسانلىإالاشياءأقرب:الثاني

حيثمنبلفيه،خلافلافانهوجودهاحيثمنلا،معلومةغيروإنها

عرضا(1كونها)منلهابأحواالتصديقحيث22[4]2/ومنبكنهها،تصورها

فيهاالخلافكثروقد.منقسمغيرومنقسماجسمانيا،أومجرداجوهرا،أو

اقربكانواذا.المختلفةالاقوالمنبشيءلجزمامعهايمكنلاكثرة

بأبعدها؟الظنفما،حالههذاالانسانلىإالاشياء

بأنهالاولالوجهعنأجيبأنهذكرثم")2(،"المواقففيكلههذاذكر

نسلم"لا:بقولهنيالثاوعن.الحكممناطهويكونبعارضالتصوريكفي

العسر".علىإلاتدللافيهاالخلافوكثرة،لهمعلومةغيرالانسانهويةن

لاصحيحانظراهناكأنذكرتمبمايثبت"فلم)3(:""شرحهفيالسيدقال

مشكل[الهويةشأن]فيغيرهعنالصحيحالنظرتميزأنثبتبلعلما،يفيد

".فيهنزاعولا،أشكلالالهياتفيذلكفيكونجدا،

)1()ط(:"لونها"خطا.

26(.)ص)2(

)3(1(/.)238
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نأيزعموالمأنهمبهاستدلواوماالقادحينكلاممنيظهرالذي:أقول

فيهايمكنلانهولا،صادقةنتيجةعليهيترتبلاالالهياتفيالصحيحالنظر

منالصحيجالنظرفيهايمتازلاأنهزعمواوانماالامر.نفسفيصحيحنظر

النظرصحةتعلملافلذلك،والاشكالوالاشتباهوالغموضالبعدلشدةغيره

نافلهمهذا،وعلىعلما.يفيدفلا،النتيجةصحةتعلمفلا،بهيوثقعلما

شديد،واشتباهغموضمحلالحكممناطهويكونبعارضالتصوريقولوا:

والعسرعليها.يترتبوماالعوارضفيلغيرهاالالهياتمخالفةلاحتمال

فيوكونه،الهويةشانفيغيرهمنالصحيحالنظرتمييزإشكالوشدة

،يجزمأنللناظريحصلقدماغايةإذ،القدحفيكافوأشد=أشدالإلهيات

فيذلكيقعقدكانإذاوغلطا.خطأيكونماكثيرالجزماأنمرارامتقلموقد

؟القصوىبالدرجةوالاشكالالبعدمنهوبماالظنفماونحوها،الحسيات

ماخلافعلىهوماالإلهياتأحوالمنأنالقادحينعلىويردهذا،

لكن.حكيمقديرعليمحيوبأنه،وجلعزالخالقبوجودكالعلمذكروا،

كعلم،الضرورياتمنفهو،القبيلهذامنكانماأمايقولوا:أنلهم

دخلوإنما.ذلكمنأوضحأوتها،صفاوبعضهويتهبوجودالإنسان

لىإأصحابهجرحتى،وهنهوتجاهل،فيهالمتعمقالنظرجهةمنالتشكك

وغيرهم.للسوفسطائيينوقعكما،الضرورياتإنكار

فأما.فيهالمتعفقبالنظرالقدحيختصهذافعلى:أقول225[]2/

التيالامورجلائللإثباتالاولالسلفيالمأخذيعتمدونفانماالسلفيون

أنفسهمفيسلمونيقينا،الشرعيثبتوبذلكلإدراكها.وجلعزالخالقأعده

.البيانفيوالتقصيروالتلبيسوالكذبوالخطألجهلاعليهيمتنعمنلخبر
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يوقعماكثيرافيهالمتعمقالعقليالنظرأنوجلعزاللهبحمداتضجفقد

علىيبنيبأنواما،لغلطهيتنبهلمغلطإحساسعلىيبنيبأنإما،الغلطفي

بهافيردضعيفةشبهةعلىيبنيبأنوإما،عقليةبديهيةيزعمهاوهميةقضية

حقا.يراهباطللزومعلىيبنيبأنواما،وهميةأنهازاعماالعقليةيهيةالبد

الاختباروتحقيقوالتجربةالحس!علىالمبنيةالحديثةبالفلسفةتبينوقد

فيالقديمةالفلسفةنظرياتمنكثيرغلطالمخترعةوالالاتبالطرق

لاماعليهايبنونقطعيةالقومعندكانتالنظرياتتلكمنوكثير.الطبيعيات

الالهيات؟فيبغلطهمظنكفماالالهيات،فيحتىالمقالاتمنيحمى

فيالغلطيقعفقدالشاهد،علىالغائبقياسعلىفيهايعتمدونإنماوهم

وا،لهمخالفتهاعتقادفيأوالامور،بعضفيللشاهدالغائبمشاركةاعتقاد

التيالادلةمنغيرهأوناقصاستقراءعلىلبنائهالشاهدفياللزوماعتقادفي

فيلزمالشاهدفيلزمإذامحققغيرأنهاعتقادفيأوفيها،الغلطيؤمنلا

يتضحكما،ويلتبسيشتبهمماذلكغيرأو،القياستركيبفيأو،الغائب

الفريقينكتبطالعإذاولاسيما،المطولةوالفلسفةالكلامكتبطالعلمن

حاجةلاأنهمعفيهالمتعمقالعقليفالنظر.والمعتزلةكالاشاعرةالمختلفين

ويوقع،الحقائقفييشككأنمظنةفهو-تقدم-كماالحقمعرفةفيإليه

.لحيرةواوالصلالوالاشتباهالليسفي

لافيهالمتعمقالعقليالنظربأنيصرحماوغيرهالغزاليكلامفيوتجد

نفاماهتتنازعوقياساتتتقارع،شبهاتهيوانما،يقينلىإينتهييكاد

إذاولاسيماعندهوقفبمافيرضديعجزنواما،الحيرةلىإالناظرينتهي

يفاجئهحتىالمتناقضاتتلكبينيتظوحيزاللانواما،لهواهموافقاكان

.لموتا

935



النفسأنفشرحهاليقين"أما(:1/43)"المستصفى"فيليالغزاقالوقد

:أحوالثلاثةفلهاإليها،وسكنتالقضايا،منبقضيةللتصديقذعنتإذ

نأوهو،ثانقطعإليهوينضاف.بهوتقطعتتيقننأحدها:226[]2/

سهوبهيكونانيمكنلافيهيقينهابانوتتيقن،صحيحبهقطعهابانتقطع

الثاني،يقينهافيولاالأوليقينهافيالغلطتجوزفلا.التباسولاغلطولا

منامنةمطمئنةتكونبل،الأوليقينهاكصحةالثانييقينهاصحةويكون

ماوادعىمعجزةأقامأنهالأنبياءمننبيعنلهاحكيلوحيثبلالخطأ،

بأنتقطعأو،كاذببأنهتقطعبل،الناقلتكذيبفيتتوقففلايناقضها،

فيهذايؤثرفلا.مخرقةفهيمعجزةأنهظنماوأنبنبيليسالقائل

اللهيكونأنإمكانببالهاخطروان.وناقلهقائلهمنتضحكبلتشكيكها،

يقينا.اعتقادهافليساعتقادها،نقيضلهانكشفبهسرعلىنبياأطلعقد

مكانين،فييكونلاواحدوشخص،الستةمنأقلالثلاثةقولنا:مثاله

متحركا،ساكنامعدوما،موجوداحادثا،قديمايكونلاالواحدوالشخص

.واحدةحالفي

ولو.البتةبنقيضهاتشعرولاجزما،تصديقابهاتصذقأن:الثانيةالحال

وأصغت،،ثبتتلوولكنها.إليهللاصغاءإذعالهاتعسربنقيضهاأشعرت

صديقأوكنبيعندهاالناس)1(اعلىهوعمنمعتقدهانقيضلهاوحكي

فيهاذلكاورث[)2(=المتصوفةاوالمتكلمينوكبارالفلاسفةمنجمع]او

"."أعلم:المستصفىوفي)ط(.فيكذا(1)

كلامعلىحمزةالرزاقعبدالشيخمناوالمؤلفمنزيادةالمعكوفينبينما2()

لي.الغزا
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المسلمينعواماعتقاداتأكثروهوجزما،اعتقادالجنساهذاولنسمتوقفا.

فيالمتكلمينأكثراعتقادبل،وأديانهممعتقداتهمفيوالنصارىواليهود

فوقعالصبا،فيالظنبحسنوالدليلالمذهبقبلوافانهم.مذاهبهمنصرة

الكفرلىإنظرهفيميلهيستويالذيبالنظرالمستقلفان.نشؤهمعليه

عزيز.والإسلام

تشعروهي.بهوالتصديقالشيءلىإسكونلهايكونأن:الثالثةالحال

يسمىوهذا.قبولهعنطبعهاينفرلمأشعرتلوولكنتشعر،لاأوبنقيضه

."...درجاتولهظنا،

الالهياتفيفيهالمتعمقالنظرحالفيتقدمبماهذاقرنإذا:أقول

المأخذينيخالفماخصوصاعامتهاأوأقيستهغالبأنواضحابياناتبين

الاعتقادإفادةعنالعارفينالنظارعندتقصربل،اليقينتفيدلاالسلفيين

.لجازما

لأنها،السلفيينالمأخذينأدلةمنهقريبأوفكذلك:قيلفان227[]2/

بصعوبة.ولوالتشكيكتقبل

يتوقفالتيوهي،الاولالسلفيالمأخذمنالادلةجلائلأما:قلت

المتعمقبالنظرابتليمنعندالتشكيكتقبلفانها،الشرعأصلثبوتعليها

منومنهمكلها،البديهياتفيشكمنهؤلاءمنفانيضرنا،لاوهذا.فيه

الامرنفس!فيليس:فيقولشي؟كليجحدمنومنهمشيء،كلفييشك

:نقولفاننامطلقا،التشكيكقبولسلمناإنأنناعلى.تقدمكمابحق،شيء

ووجوب.اوامرهويمتثللحقاالشرعيقبللممنحقفييكونإنماذلكإن

،والسعادةوالنجاةلصدقولحقباأولىبأنهالعلامفيهيكفيالشرعقبول
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الشرعالانسانقبلفإذا.للحجةأصغىمكلفلكلقطعايحصلوهذا

لمإنشاء،بمااليقينلهلىتعااللههياالحقفيرغبةصدقمعأوامرهمتثلو

لى:تعافال.العنايةذلكوفوق،كثيرةأدلةفبمجموعواحدبدليليكن

22[.:دمجاددة]<مانهبر،جوأئدهماقييئنقلوبهمفىينبولتك>

ولماأساتناقولواولاكنتؤمنوالمقلءامناالاعراب>قالت:تعالىوقال

اللهإنشئأأغمئيمنيلئكل-لاورسولهالئهتظيعوأد!إنقلولبهمفىاقييمنيدخل

.[41:لحجرات]ا<غفورزحيم

منوعدفهذافريبا،يثبتأنبصددهوبهاالمنفيبأنتؤذن"لما"كلمة

.الاسلاملقبولهمجزاءقلوبهمفيالإيمانيدخلبأنوجلعزالله

أطعتم،انإنكمالمعنى:العلمأهلبعضقال.(..تظيعوا>وإن:وقوله

.الاعمالئوابفتستحقون،الايمانلىتعااللهرزقكم

.[17:محمد]<تقومفموءاشهمهدىزادصولنيناهتدو>:وجلعزلوقا

!اله-اللهسفدومن!هادمقلموقماللهينلل>ومن:لىتعاوقال

37[.-36لزمر:]<فضحلمن

حتىشيءكلفييشكأمرهأولفيكانأنهنفسهليالغزاذكروقد

عنيلىتعااللهشفىحتى"(:قال)1.الاوليةالضرورية]2/228[البديهيات

ورجعت،والاعتدالالصحةلىإالنفسوعادت،والإعلالالمرضذاك

دليلبنطمذلكيكنولم.ويقينأمنعلىبهاموئوقاالعقليةالضروريات

الاندل!.دار.ط86()ص"الضلالمن"المانقذفي(1)
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مفتاحهوالنوروذلكالصدور،فيلىتعااللهقذفهبنوربل،كلاموترتيب

،(1-59()49)ص"الاصفهانية"العقيدةشارحعنهنقله."المعارفأكثر

مارستهاالتيالعلوممنمعيحصلقد"وكان89()2(:)صعنهونقل

إيمانوالعقليةالشرعيةالعلومصنفيعنتفتيشيفيسلكتهاالتيوالمسالك

كانتالثلاثةالاصولوهذهالاخر.واليوم،وبالنبوة،لىتعابادلهيقيني

تدخللاوتجاربوقرائنبأسباببلمحرر،دليلبلانفسيفيرسخت

تفاصيلها".الحصرتحت

فإنهأحد،لكلليسالصدورفيلىتعااللهيقذفهالذيالنوروذاك:أقول

علىشهريننحوبقيأنهليالغزاذكروقد،البديهياتلمنكرييحصللم

منولكنعام،الضرورياتلىإبالنسبةالاصلفيإنه:يقالقدبلى.الشك

احتجبالنظرجهةمناليقيناكتسابوحاولفيهالمتعمقالنظرفيخاض

وان،كالسوفسطائيةالشكعلىاستمرذلكعلىاستمرفانالنور.ذلكعنه

ليسوكذلك.ليللغزاوقعكماالنورذلكلهعادبالفطرةالقناعةلىإرجع

بل،ليالغزايعنيها)3(التيالعقليةالضرورياتفيمحصوراالنورقذف

فيهاحصولهولكنبدونها،الشرعيثبتلاالتيالعقليةالقضاياجميعيتناول

وايثارهمنه،ظهرلماوالخضوعالحقفيالرغبةصدقعلىموقوفكلها

.هوىكلعلى

لىتعاباللهاليقينيالايمانتحصلالتيوالتجاربوالقرائنوالاسباب

.لمنهاجادار.ط(185)ص(1)

.(134)ص"الصلالمن"المنقذفيوهو195(.)ص)2(

خطأ."يعيعها")ط(:)3(
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اتفقأنهليالغزاذكرالذيالنوععلىمقصورةليستالاخرواليوموبالنبوة

قوى:ومنهاأقربهوماشاءلمنلىتعااللهيي!ربل،للعلومبممارستهله

الشأنوانما.والسنةالكتابوتدبر،لانفسوالافاقاياتفيالعاديبالنظر

،الشرعصحةبرجحانأؤلااكتفىفمن،وجلعزاللهلفضلالتعزضفي

،حدودهعندووقف،بهجاءلماوخضع،نفسهلهوأسلم،هواهعلىفاثره

يحصلقدمماأصفىهووجهعلىاليقينوذلكالنورذلكلنيلتعرضفقد

شأنفيالمعقولاتممارسةلانوأهنأ؛وأبهىوأضوأ،العلومبممارسته

فان،ذلكمنأشدالامربل.والتشكيكابالشبهاتفيهاتعترضالالهيات

الصراطعنعدولجهتهمنللهدىطلبافيهالمتعمقالنظرفيالخوض

للحرمانتعرضفهو،المؤمنينسبيلعنوخروج922[]2/،المستقيم

يحرمهفلا،عبادهبعضلىتعااللهيعذرقدلكن.والاضلالوالخذلان

لها،العاقبةتكونوقد.تغالبهتزاللابل،عليهتنغصهالشبهاتأنإلا،فضله

بالله.والعياذ

اليقينلهحصلفقدجملةالشرعبصحةاليقينلهحصلومنهذا،

يستحيلإذ،البتةاختلالإليهيتطرقلاوأنه،الشرعبهجاءماجميعبصدق

هووهذا.البيانفيوالتقصير،والتلبيس،والكذبوالخطأ،،لجهلاهاهنا

السلفيين.المأخذينحال

حلها،عليهيتعسرشبهةذلكلهحصللمنتعرضقدأنهالامرغاية

النظارعنتقدموقد.الشبهةبتلكيباللملربهوتصديقهإيمانهلىإرجعفاذا

"لا:قولهمالبديهياتفيالقادحونأوردهاالتيالامورعنبهأجابوافيما

وليسعنها،يذبأنعنمستغنيةالاولياتلانعنها،لجواببانشتغل
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يتيقنلموإنقطعا،فاسدةأنهانعلامالتيالشبهبتلكفيهانكإلينايتطرق

لماالمناقضةالشبهاتدفعفيالسلفييقولفهكذا.فسادها"وجهعندنا

واغتر،ويقينهإيمانهنسيمنالخاسروالخائب.الشرعصدقمنبهأيقن

فهلك.،بالشيهات

فاتبعهمنهافافسلخءايئناءاتيتهالدينبأعليهمواتل>:لىتعااللهقال

!أظدولبهنهزبهالرفعتهشثناولو!الغاوجمتبنف!نآلثميطن

تئزتحهأويثهثعلثهتحملانلحلبكمثل!ثلههونهواتبعالازض

يتفكرونلع!القصصفافصصئالتنأينكذبوااآلقوممثللكذيلهمث

يهدمن!يظلمونوأنقسهخكانو(ئايتناكذبواالذينالقوممثلاساء!

.[-175178:]الاعراف(آتجسرونهمفاؤلحكيضللومنلمهحديفهوالله

نظرهفيميلهيستويالذيبالنظرالمستقل"فإن)1(:الغزاليقولأما

منيمدحكيف:ويقال،عليههذاينكرفقد،عزيز"والاسلامالكفرلىإ

نأمقصودهبأنهذاعنويجاب؟!لحقواالباطللىإنظرهفيميلهيستوي

لانهمبل،لحقاأنهمنهماستيقانبدونالاسلاملىإيميلونالمتكلمينأكثر

النصرانيةأواليهوديةعلىنشأمنيرىولذلك.واعتادوهفألفوه،عليهنشأوا

الامر.نفسفيباطلأنهمععليهنشأوامالىإيميلونغيرهماأو

التسليممنوجلعزاللهبشرطوفواالذينالسنةئمةأما:أقوللكني

لانتعرضواقدلانهمهذا؛فيلهمشانفلاله،والطاعة023[]2/والخضوع

ويرزقهم،هدىويزيدهم،منهبروحويؤيدهم،الايمانقلوبهمفياللهيكتب

مضى.فيمانقلهسبقوقد4(.4/)1"المستصفى"في()1
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بصيرةعن(1بهما)واهتدوا،السلفيينبالمأخذينفقنعوا.واليقينالنور

لا،الشبهاتعنعرضو،عليهوثبت،الحقأنهعلممااختارومن.ويقين

،بالبديهياتقطعواالمستقلينالنظارأنكمابالنظرمستقلغيرإنه:يقال

وهوليالغزاأنوكما.تقدمبماالقادحونأوردهاالتيالامورعنجابواو

قذفبنوربل،دليلبدونبالضرورياتأيقنانه:قالبالنظر،مستقلأنهيرى

بدونالاخرواليوموبالنبوةلىتعاباللهالايمانلهحصلوأنه،صدرهفي

يمكنهلاأنهريبولا.تحمىلاوتجاربوقرائنبأسباببلمحرر،دليل

اليقين.للخصميحصلوافياشرحاللخصملهحصلمايشرحأن

يغلبالذين،لهالخاضعين،للحقالمحبينالمسلمينعامةإن:أقولبل

وتلكالتأييد،وذلكالنور،لذاكتعرضممنهم=والطاعةالتقوىعليهم

،العاديوالنظر،الفطرةعنالناشئالحقيقياليقينمنلهممنهموكثير.الهداية

ما=وتأييدهوجلعزاللهعنايةمع،اليقينمجموعهايفيدكثيرةأمورواجتماع

العظيم.الفضلذوواللهيشاء،منيؤتيهاللهفصلوذلك2(،النظار)لاكابرليس

)1()ط(:"بها".

ني"المعا"روحقيتراهاطويلةعبارةليللغزا"التفرقة"فيصلعننقلارايتثم2()

اسبابأحدالمتكلمينادلةذكريكونانيجوزانهانكر"لستفيها:(911ص8)ج

...ايضانادروهو،عليهبمقصورليسذلكولكن،الناسبعضحقفيالايمان

شبهة،بكلالنزلزلعلىمشرف!جذا،ضعيفالكلاميةالدلائلمنالمستفادفالايمان

،السماعبتواترالصبافيقلوبهمفيالحاصلالعوامإيمانالراسخالإيمانبل

]المولف[.عنها".العبارةيمكنلابقرائنلبلوغبعدوالحاصل

(64)26/"المعانيو"روح،العلميةالكتبدار.ط49()ص"التفرقة"فيصلوانظر

المعيرية..ط
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لمأنهموذلك(،1)ليالغزاقالكمااكثرهميكوننيبعدفلاالمتكلمونفأما

والاضلالللحرمانتعرضوابل،لهدايةواوالتأييدالنورلذلكيتعرضوا

حصلفإذا،المؤمنينسبيلغيروسلوكهمالمستقيمالصراطعنبعدولهم

عئمأوليمه-عك!انما:وقال!ربهقبلنفسهحمدالاعتقادمنشيءلأحدهم

.[]94الزمرسورةومن]78[،القصصسورةمناقرأ<.عندي

يتعلقفيمانصدقلاقالوا:،الرسلبهجاءتبماصدقوا:لهمقيلوإذا

يأخذبمنواستهزأواكشفنا،وعقولنادركتهبماإلا231[]2/بالمعقولات

اللهقال.ذلكوغيروالغثر،والغثاء،،الحشوية:وسموهم،النصوصمندينه

وحافاعذمنعخدهمبمافرحوابااترسلهمجاءتهمفلما>:لىتعا

ببعض>أفتؤمنون:لىتعاوقال.83[]غافر:(ونيصتتهنى-بهكانوامابهم

85[.:لبقرة]<دبغضوتكموتألكتث

أولئكقالوا:،الصالحالسلفبهاامنكمابالنصوصامنوا:لهمقيلواذا

ءامنولهخقيلوإذا>:لىتعااللهقال.]لمعقولمايدرونلاجفاةأميونأعراب

(يعلمونلاولبهنالشفه!همئهمألاألشفه!ءامنانومنكمآقالواالئاسءامنكلا

يجيءكما،ورسلهلىتعااللهلىإالكذبنسبةلىإالزيغبهموال[.13]البقرة:

يؤمنونلاالذينن>:سبحانهقال؟لىتعااللهيهديهمفانى،الاتيالبابفي

لاألذيناكذبيقترىإنما!ألمعذابولهماللهيهديهملااللهبايت

.[501-401:]العحل<التبونهموأوليهكاللهئالتيؤمخون

منطائفةوانحرافاغلواالناسأشد"من:39()ص!التفرقة"فيصلفي(1)

."...المتكلمين
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حالهميكونأنويوشك،الاسلاميةالعقائدمنكثيراخالفوافالقوم

يحافظوالمأنهمأي،الغزاليقالمانحوعلىبمخالفتهيصرحوالمفيما

واعتزوا،الاسلامعلىنشأواولكن،ويقينإيمانعنالبقيةتلكعلى

وجل.عزاللهعندوالعلم.البتةبهالتعلقيقطعواأنفكرهوا،إليهبالانتساب

فالنظرالنظر.فيالشأنولكنمحمود،بالنظرالاستقلالأنوالتحقيق

،الشرعحذهالذيالحدعندالوقوفمع-السلفيينالمأخذينبحسب

الشبهاتاتقاءمنباحسانوتابعوهمالصحابةبهوعملإليهأرشدماوامتثال

محمود،فيهفالاستقلالمحمود.-وتفريقهالدينفيالاختلافوتجنب

الحقائق،فيالتشكيكإلايثمريكادلالانه؛مذمومفيهالمتعفقوالنظر

الاستقلالعلىلحرصايكونأنويوشك.وتفريقهالدينفيوالاختلاف

الايمانللانسانيحصلقدفانه،الشيطانأسلحةأمضىمنفيهبالنظر

ذكروبما،الاولالسلفيالمأخذمنوالواضحةالفطريةبالقضاياليقينو

قذفومنبمجموعها،اليقينيحصلظنيةكثيرةقضايااجتماعمنالغزالي

اكثراوشبهةفيهالمتعمقالنظرفيلهيعرضثم؛القلبفيوجلعزالله

حمثفيدعوهحلها،عليهفيتعذر،الإيمانوذاكاليقينذاكتخالف

متهما،الايمانوذاكاليقينذاكوترك232[]2/اتباعهالىإبالنظرالاستقلال

مثلفمثله.الاسلامفيلهواهاهوإنماالشبهةتلكببطلانثقتهابأننفسه

المقدمة.فيمركما،أخاهفيظلم،هواهعنيتباعدالقاضي

فيهالمتعمقالنظرتركهوالحقيقةعلىبالنظرالاستقلالإن:أقولبل

الماخذينخالفبماالاعتدادتركالاقلعلىأوبالالهيات،يتعلقفيماراسا

يأتي.وماتقدمماتدبرلمنيتضحكمامنه،السلفيين
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المتعمقالنظراختلالعلىالحجةإقامةفيوتعالىتباركاللهأبلغوقد

نأبالاستقلالالمشهورينالنظارأكابرلبعضيسربأنالالهيات،فيفيه

فمنهم.المسلمينعامةعليهاالتيالحالتمنيإلىموتهمقبيليرجعوا

إمامالملقبالجوينيابنليالمعاوأبو،الاشعريلحسناأبوالشيخ

.الرازيوالفخر،ليالغزاوتلميذه،لحرمينا

مسائلفيوخالفهمالمعتزلةفارقثممعتزليا،أولافكانالأشعريأما

مذهبلىإ""الابانةكتابهمنيظهركماأخيرارجعثم،التعمقعلىوبقي

لاوالاشعريةمرارا،طبعوقدمشهور،""الابانةوكتابهالحدثح!.أصحاب

إليه.يلتفتونيكادون

خمسينقرات"لقد:موتهمرضفيقالانهعنهفصحالجوينيابنواما

،الظاهرةوعلومهفيها،باسلامهمالاسلامأهلخليتثمألفا،خمسينفيألفا

فيذلككلعنها=الاسلامأهلنهىالذيفيوغصت،الخضمالبحروركبت

عنرجعتقدوالانالتقليد،منالدهرسالففيأهربوكنت.لحقاطلب

برهبلطفلحقايدركنيلمفان.العجائز"بدين"عليكم:لحقاكلمةلىإالكل

أهلنزهةعلىالرحيلعندأمريعاقبةوتختمالعجائز،دينعلىفأموت

:وقال."!الجوينيلابنفالويل،اللهإلاإلهلا؟الاخلاصوكلمة،لحقا

علىأموتنيوأ،السلففيهايخالفمقالةكلعنرجعتنيأعلي"اشهدوا

فيوتجدهعنه،جاءمماذلكغيرلىإنيسابور".233[]2/عجائزيموتما

وغيرها.السبكيلابن2(")الشافعيةو"طبقات،للذهبي(1)"النبلاء"منجمتهتر

474(.،471/)18النبلاء"اعلام"سير(1)

.(91/)9"المنتظم"وانظر.(5/851،191)(2)
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امور:منهلكيتضحالارضشهرتهطبقتالذيالرجلهذاكلامفتدبر

.للنجاةمقتضوبأنهالعجائزاعتقادبصحةثقتهحسن:الاول

وجزمهفيهالمتعمقالنظرقضايامنذلكيخالفبماثقتهسقوط:الثاني

.والهلاكللويلمقتضالقضاياتلكاعتقادبأن

علىبقينلانهنالعجائز،حالدونحالهأنيرىذلكمعأنه:الثالث

السبيل،علىوثبتن،الصراطولزمن،لارتيابوالشكمنوسلمنالفطرة

فلهذا،منهبروجويؤيدهن،الإيمانقلوبهنفيلىتعااللهيكتبأنلهنفرجا

نأعسىفماالعجائز،حالهذهكانتوإذا،حالهنمثللىإيعودأنيتمنى

؟!السلفيينالعلماءحاليكون

:غريزتانعليهيغلبفكان،ليالغزاماو

.المعارفتحصيللىإالتوقان:الاولى

فينشألكنهنافعا،يراهماعلىالناسحملعلىالحرصشدة:الثاني

وخصوصاوفرقتهمذهبهعلماءعلىولاسيما-فيهمايسودكانوقطرعصر

أمور:-تهتذساا

طالبعلىبقيفما،تأسستقدوالمقالاتالمذاهبأناعتقاد:الأول

،والكلام،لجدلوا،الاصولويتقن،فرقتهومقالة،مذهبهيعرفنإلاالعلم

فرقته.ومقالة،مذهبهعنللدفاعيتجردثم

منهاكانفمامنها،فرخقدالشرعيةالنصوصأناعتقاد:الثانيالامر

قدالاجتهادأنليالغزازعموقد،المجتهدونبهحاطقدبالفقهيتعلق

نأاشتهرمامع،الكلامأئمةوهذبهلخصهقدبالعقائدمتعلقاكانوما.انقطع
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فيهاكثروقدتأويلها.وجبالنصوصخالفتهواذا،العقلعلىالعقائدمدار

5ستاذوهوكانولهذاالعقائد،علىلهاسلطانلاانهعندهماستقرحتىذلك

مواضعفيعليهالتنبيهترىكما،السنةمعرفةعنالناسأبعدمنلحرميناإمام

رأالم>استغفر:وجلعزاللهقولعلىالكلاموفي(،1)الحبير""تلخيصمن

منمحيريزبنمحمدترجمةوفي234[]08/2[،:]التوبة<)2(لالتمتتغفرلهم

وغيرها.4(،)الاحياء"أحاديثتخريجو")3("لميزانا"لسان

فإن،بالنصوصالاعتدادقليليكاناالإمامينهذينأنيتبينوبذلك

لابحديثيحتجاأنيهمهمايكادلا،مبالاةبدونتعسفاذكرهالىإاحتاجا

فيهاوهو،""الصحاجفيحديثوجودينكراأنولا،موضوعلعلهيدريان

كلها!

ليالغزاعليهمانشأاللذينوالمقالةالمذهبأناشتهار:الثالثالامر

المستوفيهوالشافعيمذهبأنفاشتهر.والمقالاتالمذاهبأقومهما

هيالاشعريةمقالةوأنبأحدهما؛مخلعداهماوأنوالنظر،الاثرلجهتي

المعتزلةكمقالةبأحدهمامخلعداهامانو،والعقلللنقلالمستوفية

لحديث.اأصحابومقالة

)1(-1/392(،492/25.)2،53

338(.)8/"الباري"فتحانظر2()

فيبضاعتي":ليالغزاوقول(.471/)18النبلاءدااعلام"سيروانظر(.594)7/)3(

بيجو.محمودتحقيق03()ص"التاويل"قانونرسالتهفي"مزجاةلحديثا

لهااصللامنهاكئيراانوبيانأحاديثهتخريجولكن،فيهعليهالتنصيصاجدلم(4)

ذلك.علىيدل
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التحقيقعلىلبنائهاجدامتينةالفلاسفةمقالاتأناعتقاد:الرابعالامر

لتعصب.والتقليدمنالبراءةمع،المعقولفيالبالغ

بالفلسفة،لمعرفتهمغريباعلماالباطنيةعندأنتوهم:الخامسالامر

العصر.ذاكفيدعاتهمونشاط،الدينأسرارمعرفةودعواهم

بتهذيبهمأنهملدعواهمالامر،جليةالصوفيةعندأنتوهم:السادسالامر

بعضشرحمنمنهميظهرمامعهي،كماالامورحقائقلهمانكشفتأنفسهم

منلشيوخهميظهروما،والباطنيةالفلاسفةيشرحهاممابأدقالحقائق

مع،الغريبةوالاحوالالمغيباتبعضعنوالاخبارالخواطرعنالكشف

مداركها.ترقيةفيبالغاأثراوتهذيبهاالنفسلرياضةأنكفهاالفرقشهادة

علىالردمنفرغواقدالاشاعرةمتكلميأنزعم:السابعالامر

مقالةوبقي،المتكلمينمنوغيرهمالمعتزلةوعلىالحديثأصحاب

والصوفية.والباطنيةالفلاسفة

المستوليهوفكان،قبلهالتيللأموركالنتيجةهوالسابعالامروهذا

"المنقذسماهالذيكتابهفيحالهشرحمنيتضحكما،الغزاليذهنعلى

الاصفهانية"العقيدة"شرحفيذلكملخصوترى،"الصلالمن

بعدها.فما49()1()ص

الحسياتصحةفييشكأولاكانأنه:ذكرهومما23[ه]2/

،كلاموترتيبدليلبنظمذلكيكنولم"قال)2(:.ذلكزالثم،يهياتوالبد

لمعهاج.ادار.ط(بعدهاوما958)ص(1)

بعدها(.وما86)ص"الصلالمنالمنقذ")2(

372



المرضهذالىتعاادلهكفانيولما...الصدورفيلىتعااللهقذفهبنوربل

...والباطنية...المتكلمون:فرقأربعفيعنديالطالبينأصنافانحصرت

الاصنافهذهيعدولاالحق:نفسيفيفقلت...لصوفيةو...والفلاسفة

يبقىفلاعنهمالحقشذفان،الحقطلبسبيلالسالكونفهؤلاء،الاربعة

عندماواستقصاءالطرقهذهلسلوك(1)فابتدأت...مطمعلحقادركفي

وصنف،وعقله،فحصله،الكلامبتحصيلابتدأأنهذكرثم."الفرقهؤلاء

شافياأشكوهالذيئيلدولاكافيا،حقيفيالكلاميكن"فلمقال)2(:.فيه

تحصيلهذكرثم."الحيرةظلماتبالكليةيمحومافيهيحصلفلم...

بكمالوافغيرأيضاذلكأن"علمتقال)3(:ثمفيهاوالتبحرالفلسفة

كاشفاولا،المطالببجميعبالاحاطةمستقلاليسالعقلفان،الغرض

"فهؤلاءقال)4(:أنلىإالباطنيةذكرثم."المعصلاتجميععنللغطاء

عندهم،مطلوبهيجدلمأنهوذكروظاهرهم".باطنهموسبرناجربناهمأيضا

فذكرها..."الصوفيةطريقعلىأقبلتهذهمنفرغتلماإني"ثمقال)5(:

الفلاسفةأطرىكما،لهيحصلماإطراءفيعادتهعلىإطرائها،فيوأطال

نأيرىكانولانه)6(،بعلمهلهثقةلاالمنطقيعرفلامنإن:فقالأولا

"المنقذإ:مطبوعةوفي"المنقذلا.منونسخةلأصفهانية"و"شرح)ط(فيكذا1()

لى.اووهو.""فابتدرت

.(29)ص"المنقذ"2()

.(171،181)صالسابقالمصدر)3(

.(921)صالسابقلمصدرا(4)

.(031)صالسابقلمصدرا(5)

.(01)1/"المستصفى"فيقاله)6(
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به.نفسهإقناعمحاولةمنبدلهيكنفلم،يمكنهمااخرالتصوف

كلامهيختلفماوكثيرا،الطرقهذهبينتردداكتبهفيكلامهصارثم

حتىاخر،فيويخالفها،موضعفيالفرقةهذهيوافق،الواحدةالقضيةفي

:حطانبنعمرانقولمثلارشد)1(ابنلهضرب

نيفعدنامعديالقيتوانيمنذالاقيتإذايمانيوما

عنالخروجمنمقصودهتحضللمالطرقبتلكإحاطتهأنيدلوذلك

اخرفيالرجوععلىبعثهمماذلكوكان.التذبذبفيأوقعتهبل،الحيرة

حفطعلىفاقبل،فيهشيءلاانهويرى،عنهيرغباولاكانمالىإعمره

على"البخاريو"صحيحماتإنه:فيمال،""الصحيحينوسماع،القران

أعلم.والله.تصنيفهفيذلكأثريطهرحتىبعمرهيمتعلملكن،صدره

"الميزان"لسانمنترجمتهففي،الرازيالفخرماو236[]2/

الوصيةوهذه(".اعتقادهحسنأنهعلىتدلبوصية"أوصى()2(:4/924)

:الكتابمؤلفقال-28()3(26)2/الأنباء""عيونكتابمنترجمتهفي

عليبنبكربيأبنإبراهيمتلميذهعلىوصيةمرضهشدةفي"املى

يقول،الرحيمالرحمناللهبسم:الوصيةنسخةوهذه...نيالأصفها

الحسينبنعمربنمحمدمولاهبكرمالواثقربهرحمةالراجيالعبد

و"التذكرة(121/)18"االاغانيفيلبيتو(.03)ص"المقالفصل"في(1)

.(432)8/"لحمدونيةا

نسخةحاشيةعننقلاالهامشفيغدة(ابي.ط132)6/"اللسان"فيالعبارة)2(

)ص(.

الثقافة.دار.ط(04-42)3/)3(
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الذيالوقتوهو،بالاخرةعهدهولوبالدنياعهدهآخرفيوهو،الرازي

الانسان:يقولونالناسإن...آبقكلمولاهلىإويتوجه،قاسكلفيهيلين

وجهين:منمخصوصالعاموهذا،الخلقعنتعلقهانقطعماتإذا

أثرلهوالدعاءللدعاء،سبباذلكصارصالحعملمنهبقيإنأنه:الاول

الله.عند

....الأطفالبمصالحيتعلقما:والثاني

للعلم.محبارجلاكنتنيأفاعلموا،الاولأما

كانسواء،وكيفيةكميةعلىأقفلاشيئا،شيءكلفياكتبفكنت)أ(

سمينا!وغثاباطلا،أوحفا

هذاأن:ليالمعتبرةالكتبفي!()نصرتهنظرتهالذينإلا)ب(

،والاعراضالمتحيزاتمماثلةعنمنزهمدبرتدبيرتحتالمحسوسلمالعا

والرحمة.والعلمالقدرةبكمالوموصوف

فيهايترفما،الفلسفيةوالمناهجالكلاميةالطرقاختبرتولقد)ج(

تسليمفييسعىلانه؛العظيمالقرآنفيوجدتهاالتيالفائدةتساويفائدة

المعارضاتإيرادفيالتعمقعنويمنع،لىتعاللهبالكليةلجلالواالعظمة

فيوتضمحلتتلاشىالبشريةالعقولبأنالعلمإلاذاكوماوالمناقضات،

الخفية.والمناهجالعميقةالمضايقتلك

،وجودهوجوبمنالظاهرةبالدلائلثبتماكل:أقولفلهذا)د(

فذاك،والفعاليةوالتدبير،والازليةالقدمفيالشركاءعنوبراءته،ووحدته

الدقةلىإفيهالامرانتهىماوأما.بهتعالىاللهلقىوبهأقولالذيهو

375



بينعليهاالمتفقالصحيحةوالاخبارالقرانفيوردمافكل،والغموض

يا:أقولكذلكيكنلموالذيهو،كمافهوالواحدللمعنىالمتبعينالائمة

هووكتابى،المرسلينسيدمحمدمتابعةديني:وأقول...العالمينإله

."...عليهماالدينطلبفيوتعويلي،العظيمالقرآن

:درجاتأربعلىإتدرجأنههذهوصيتهفيفبين237[]2/

باطلا.أوكانحقاخاطرهمعلجريا:الاولى

.المعتبرةكتبهفينصرهما:الثانية

والفلسفي.الكلاميالنظروهوالخلفيالمأخذفيارتيابه:الثالثة

السلفيالمأخذثبتهماوهو،إليهورجعبهوثوقهاستقرما:الرابعة

.الشرعوأكدهالاول

قسمين:لىإالباقيقسمثم

بئناه.كمافهو،والسنةالكتاببينهما:الاول

كتبهفيقالهأنسبقبمافيهوثوقهعدمفبينذلك،عداما:الثاني

النية.بحسنذلكعنعتذرو

سمعت،بمافيهالمتعفقالنظرعلىوقضاوهمالاكابرهؤلاءفرجوع

دونهم.منعلىالحججاوضحمناعمارهمفيهافنواانبعد

عنوالنهيالسلفيينالمأخذينبكفايةالاعترافبعدوالمشهورهذا،

المنتسبينمنالخائضينعنالاعتذار:والفلسفةالكلامعلمفيالخوض

والملحدينوالزنادقةالكفارشبهاتلدفعذلكلىإاضطروبأنهمالسنةلىإ
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الاسلامفييطعنونثم،المعقولدقائقفييخوضونالذينوالمبتدعة

وانما،والتابعينالصحابةعهدفيذلكيكنولم:المعتذرونقال.والسنة

المعقولدقائقلىإالناسوتشوفالايمانضعفبعدأخيراحدث

عليهوباعثإليهداعلحدوثلكن،محدثفالخوضبأهله،واعجابهم

له.ومقتض

منتعرفكماالإسلاميةالعقائدعلىوحافظخاضمنأما:وأقول

وإنالعذر،ذاكينفعهأنفعسى،السلفعليهكانوكماالسلفيينالمأخذين

>ومايؤمنمنيغنيماالسلفيينالمأخذينمنالحقحججفياننعلمكتا

.[101:]يونس(يومنونلاقؤوعنوافذرلأي!اتغني

نافهب.وأتباعهمالمبتدعةهمفهؤلاء،وبدلفغير،خاضمنماو

بهبلغمنولاسيما؟وتبديلهتغتترهفيعذرهفما،خوضهفييعذرمنمنهم

العقائد!فيحجةتصلحلاالشرعيةالنصوصبأنالقوللىإوالتبديلالتغيير

238[]2/بعثالتيالاممأقرلىوتعاتباركاللهأنبزعمبعضهمصرححتى

وثبتها،رسلهألسنةوعلىكتبهفيوقررها،الباطلةالعقائدعلىنبياءهفيها

باطل!-هؤلاءزعمفي-هومماأضعافهاعليهاوزادهموأكدها

أولئكعليهبهيمتنالذيوعقائدهالإسلامعنالذبهوهذافهل

!؟الخائضون

****
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فصل

القرنمضىفقد،التصوفيالكشفوهو،الثانيالخلفيالمأخذوأما

منهمكانأنهخلارسما،ولااسماللتصوفالمسلمونيعرفولاالاول

والورعالتقوىعلىيحافظون،لهوالخشيةلىتعاللهالحمثصادقوأفراد

فيمزيتهتظهرأنأحدهميبلغفقد.لسنةوالكتابفيثبتماحسبعلى

ويلقى،العادةفييقلماعلىبهعنايتهأودعائهبعضوجلعزاللهاستجابة

العلمأهلمنكانوإذاالخير.فيوالترغيبوالنصيحةالوعطفيالحكمة

معنىلحديثاأوالايةمنيفهمفقد،والسنةالكتابفهمفيمزيتهظهرت

عنهغافلينكانواولكنهمحقا،وجدوهوتدبرواالعلماءسمعهإذصحيحا،

الصالج.العبدذلكنبههمحتى

الصوموكثرة،والعزلةالعبادةفيأفرادفتوغل،الثانيالقرنجاءثم

الحالعليهكانمافجاوزوا،نظرهمفيالحلاللعزةالاكلوقلةوالسهر،

الرياضة،منطرففيفوقعو،وسلموآلهعليهاللهصلىالنبيعهدفي

قدالغائبفلانابأنكالاخبارالطبيعمةاثارهابعضبعضهمعلىفظهرت

منذلكأشبهوماكذا،نفسهفييضمرفلانانوكذا،وقتسيقدمأومات

منذلك923[]2/جميعأنيطنونالناسفكان،القريبةلجزئياتا

طبيعيةاثاروهي،الرياضةاثارمنكانمنهكثيراأنوالواقع.الكرامات

بشروطها،الرياضةوتعانىاستعداد،طبعهفيكانمنلكلتحصلغريبة

فلالحقيقيةاالكراماتفأماكافرا،أم-فاجراأولحاصا-مسلماأكانسواء

للسلطانمسلكاالشيطانوجدذلكفيوقعوفلما.النفسلقوىفيهادخل

منعندهكانمنفمنهم،للسنةمخالفتهمبمقدارالافرادأولئكبعضعلى
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"ربما:قالأنهالدارانيسليمانأبيعننقلكما،دينهعنبهدافعماالعلم

عدلين:بشاهدينإلامنهأقبلفلاأياما،القومممتمنالنندتةقلبيفيتقع

فيالشاطبيإسحاقأبوكلامهممنونحوهاذكرها."والسنةالكتاب

.(1()121-601)"الاعتصام"

العملية.البدعفيوقعلكن،الايمانأصللهمسلممنومنهم024[]2/

ترىكما،ذلكمنأشدفيفأوقعهأشد،عليهالشيطانسلطانكانمنومنهم

")2(.الميزان"لسانمنالقيسيعمروبنرياحترجمةفيبعضهلىإالاشارة

الاثار،تلكلتحصيلوالسهرلجوعواالعزلةيتحرونالناسمنكثيرصارثم

ومنها،الاخرىالامممقالاتنقلتثم.عليهمالشيطانسلطانفقوي

سبق،مالىإهواتهافضمهاوالتأثير،الادراكقوةمنتثمرهماوشرحالرياضة

الكلامفيالخائضينمنتعاطيهاوكثر،الشرعيةبالعباداتلهاملصقين

الكشفلىإبنسبتهاالمنكرةمقالاتهليروجتعاطاهامنفمنهم.والفلسفة

لى.تعااللهأولياءمنأنهبزعمعليهالانكارعنويتدرع،والوحيوالالهام

أوقعهالتيوالشبهاتللشكوكحلافيهايجدأنأملعلىتعاطاهامنومنهم

والفلسفة.الكلامفيالتعمقفيها

الأمراشتدثم،المحاسبيالحارثبالكلامالتصوفمزجمنأولومن

ولعله،الحلاجقضيةذلكنتائجمنوكان.بعدهمفمنعنهأخذواالذينفي

أوغلهومنفيهملعلبل،الجملةفيلهموافقهومنالحلاجاقرانفيكان

86(./1)"القشيريةو"الرسالةبعدها(،وما1/59)""الاستقامةوانظر(1)

()2/3(488).
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الرئاسة.حبظهرهماإظهارلىإلحلاجودعا،يتكتمونكانوانهمإلامنه

الفلاسفةبعضعندمعروفاكانبالتصوفالفلسفةمزجوكذلك

كلامفيوكذلك.ذلكمننتفاسيناوابنالفارابيكلامفيتجدو،الاقدمين

.وغيرهباجةكابنالمغاربةمتفلسفي

نصبليالغزاجاءفلما،التصوفينتحلونكانواالباطنيةوهكذا

هذهيعدولاالحقأنوزعم،الباطنيةوالفلسفةالكلاممنصبالتصوف

منطائفةأنكغيرهذكرهمعللتصوفظاهراوقضى،المقالاتالاربع

لمثم.البتةالشرائعنبذذلكوفي،المحضةالإباحةإلىذهبواالمتصوفة

ومقالاتهم،والتلمسانيسبعينوابنعربيابنجاءحتىيشتدالامريزل

معروفة.

وأئمةوالصحابةوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعليهكانماتتبعومن

ذلك،فيالنظرنعمو،السلفواثاروالسنةالكتاببهيصرحوما،التابعين

يغالطلمإن-يمكنهلاأنهيقيناعلام=القومهؤلاءبمقالاتذلكقارنثم

وغالطته،نفسهغالطوإنمعا.ويصدقهمالشرعيصدقن24[1]2/-نفسه

ولابذ.رهافرافيثابتقالتكذيب

الدين،فيإليهالاستناديصلحمماليسالكشفبأنيقضيوالشرعهذا،

صلىاللهرسولسمعت:هريرةأبيحديثمن(1)"البخاري"صحيحففي

وماقالوا:"،المبشراتإلاالنبوةمنيبقلم":يقولوسلموآلهعليهالله

.("لحةالصا"الرؤيا:قال؟لمبشراتا

)0996(.رقم)1(
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)1(،"الباري"فتحفيذكرالصحابةمنجماعةحديثمننحوهوورد

أحمدعندكرزأموحديث،وغيره)2(مسلمعندعباسابنحديثمنها:

أحمدعندأسيدبنحذيفةوحديث)3(،حبانوابنخزيمةوابن

بيأعندأنسوحديثأحمد)5(،عندعائشةوحديث4(،)والطبراني

)6(.يعلى

نإلااللهمالرويا،إلاالوحييناسبممايبقلمأنهعلىحجةوفيه

والالهامالتحديثأنذلكفدل.بهيعتدفلمالرويادونهومابقييكون

علىالغيبأنذلكفيوالسرالرويا،دونكلهاوالكشفوالكهانةوالفراسة

مراتب:

ملائكته.بعضبهأعلماوأحدابهيعلمولم،اللهإلايعلمهلاما:الاولى

الخلق.منغيرالملائكةعلمهقدما:الثانية

)1(/12(.)375

والدارمي2(،2918،18/)والنسائي)876(وددأبوايضاواخرجه(.)947رقم2()

وغيرهم.3(1/40)

حبانوابن(2231/)والدارمي)6938(ماجهوابن27(141)حمد"أ"مند)3(

7(40.)6

وهو(.173)7/ئد"الزومجمع"فيالهيثميإليهيعزهولم"المسند"،فيأجدهلم4()

حسن.وإسناده3(150)نيللطبراالكبير""المعجمفي

حسن.وإسناده2(.4)779احمد""مسند)5(

53(،/11)شيبةابيوابن(41382)احمدايضاوأخرجه3493(.)"مسنده"في)6(

حديثهذا:الترمذيقال93(.4/1)""المسشدركفيلحاكموا2(272)والترمذي

فلفل.بنالمختارحديثمنالوجههذامنغريبصحيححسن
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أمثلةترىكما،عرفهالانسانلهاتنبهإذا،ودلائلقرائنعليهما:الثالثة

وغيرهما.لشافعيوإياسزكنمنيحكىفيماذلك

لمانهيقضيالحديثلكنالاولىالمرتبةمنهوبماتتعلققدفالرويا

لفراسةولتحذير.معناهوفي،فقطا!تبشيروجهعلىكانماإلامنهايبق

والله-بينهاالفرقوإنما.الثانيةبالمرتبةالاموروبقية،الثالثةبالمرتبةتتعلق

إلقاءمنو]لكهانةالخاطر،فيالملكإلقاءمنوالالهامالتحديثان-علم

قراءةالعصر:هذافييسمىكما،غريبةطبيعيةقوةوالكشف.الشيطان

.لافكارا

يقعمايقظتهفيلهيقعلانصاحبهاتؤفلقدالرياضةإن:يقالقدنعم

الرويا.منضرباالكشففيكون،نومهفيله

التبشيرقصاراهاالرؤياأنتقدمفقدهذا،صحإن:قولو2[42]2/

منالمعدودةوهيحقاتكونقدالرؤيان(:1")"الصحيحوفيوالتحذير.

مشكل،والتمييز.النفسحديثمنتكونوقد،الشيطانمنتكونوقد،النبوة

عليهمالانبياءرؤيافيحتىالظاهرخلافعلىتكونأنفالغالبذلكومع

الصحيحة.الاحاديثفيوثبت،القرانفيذلكمنقصكما،والسلامالصلاة

تبشيرهيهـانما،للحجةتصلحلاالرؤياأنعلىالعلمأهلاتفقالامورولهذه

عنثبتكما،صحيحةشرعيةحجةوافقتإذابهاللالستناسوتصلح،وتنبيه

هريرةبياعنسيرينابنحديثمن)2263(ومسلم7(0)17البخارياخرجه(1)

الرؤياتقسيمذكرثم"العبوةمنجزءاواربعينستةمنجزءالمؤمن"رويا:بلفطمرفوعا

التقسيموهذا.اللهمنوبشرى،الشيطانمنوتخويف،العفسحديث:ثلاثلىإ

.(21/704)""الفتحانظر.الرواةبعضرفعهوقد،قولهمنهريرةبيأعلىموقوف

382



فرأى،والسنةبالكتابسطهلثبوتهالحجابمتعةيقولكاننهعباسابن

.(1)عباسابنفاستبشر،ذلكتوافقروياأصحابهبعض

كانإنفأما.معناهافيكانإنالكشفحالعليهفقسالرؤيا،حالهذا

حقا،يكونقدالكشفانالمتصوفةئلامفيتجدو.أوضحفالامردونها

وصرحوا.النفسلحديثموافقاتخيلايكونوفد،الشيطانمنيكونوقد

فيتجدولهذاباطلا.أوكانحقارأبهيوافقبماللرجليكشفماكثيرابأنه

بصحةلهيكشفأنهويزعم،لحديثاأهلقوللىإينتسبمنالمتصوفة

وكل،وغيرهموالمتفلسفليوالمعتزالاشعريفيهمتجدوهكذا.مذهبه

يكذبولكنهيكذبهلامنهمومخالفه،مذهبهبصحةلهيكشفأنهيزعم

وإنإليها،ينتسبالتيالفرقةمقالاتيوافقبمالاحدهميكشفوقد.كشفه

علىوحرصهبهمظنهلحسنكانهقبل،منالمقالاتتلكعرفقديكنلم

مخيلتهفيوترتسم،أفكارهمفيقرأ،إليهمهمتهتتجهإنماموافقتهم

لهم.أحوا

النفس،فيويرسخه،الهوىيؤيدأنفغايته،للهوىتبعإذنفالكشف

يحصلأنفيالساعيفكأنوالاستبصار.الاعتباروبينصاحبهبينويحول

مننريبولا،وجلعزاللهيضله]2/243[أنفييسعىإنما،الكشفله

ابيعنشعبةطريقمن(421)2ومسلم-لهواللفظ-(1)567البخارياخرجه(1)

عنهما،اللهرضيعباسابنفسالتناس،نيفنها،تمتعت:قال،الضبعيجمرة

فاخبرت،متقبلةوعمرةمبرورحج:لييقولرجلاكانالمنامفيفرايتفامرني،

قال.ليمامنسهمالكفأجعلعندياقم:ليفقاليكل!عر.النبيسنة:فقال،عباسابن

رايت.التيللرؤيا:فقال؟لم:فقلت:شعبة
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وما.وجلعزاللهيضلهأنمستحقالمستقيمالسراطغيرمنالهدىالتصس

منحقهومابينبهايميزونعلاماتلهمأنمنغلاتهمبعضيزعمه

الداراني،سليمانأبيعنتقدمماإلا،فارغةدعوى=باطلهووماالكشف

الصريحةالشهادةالمقصودلكن.والسنةالكتابلهشهدماالحقأنوهو

بهايفهمهاكانالتيبالطريقوالسنةالكتابمنالعلمأهليفهمهاالتي

الصالح.السلف

وأفظعأشنعهوبماالنصوصتحريفمنالمتصوفةعنعرفمافأما

شهادةأوضحعليهيشهدبل،لكشفهميشهدلافهذا،الباطنيةتحريفمن

الباطل.أبطلمنبانه

ببطلانشهدتفإذا،حجةالمعروفةبدلالتهاالنصوصلانأولا!

باطل.أنهعلمقولهم

منقبلوافإن،الشرعشهادةلىإمحتاجالكشفأنيعترفونلانهمثانيا:

تأويله؟علىلهيشهدفمن،لنفسهشهدفالكشف،الشرعتأويلالكشف

أبيحديثمنوغيره(1)"البخاري"صحيحففي،والإلهاملتحديثوأما

فيماكان"لقد:قالوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنهريرةأبيعنسلمة

(2)مسلموأخرجه.عمر"فانهاحدأمتيفييكنفان،محدثونالأمممنقبلكم

فإنأحد،منهمأمتيفييكنفإن":وفيه،عائشةعنسلمةأبيحديثمن

.بالإلهامالتحديثتفسيررواياتعدةفيوجاء."منهمالخطاببنعمر

)9368(.رقم)1(

)8923(.رقم)2(
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الصحابةأئمةمناحدعنولاعنهيعرفلمأيدينا،بينعمرسيرةوهذه

يخفىكانبل،الدينيةالقضايافيوالالهامبالتحديثاستدلالوعلمائهم

عليهاللهصلىالنبيعنبخبرإنسانفيخبرهم،عنهفيسألون،الحكمعليهم

النبيعنإنسانفيخبرهم،القوليقولونوكانوا.إليهفيصيرون،وسلمواله

إليه.فيرجعون،بخلافهوسلموالهعليهاللهصلى

تنبهالتيالدلائلتلكلغيرهيشرحأنيمكنهالمتفرسفإن،الفراسةوأما

بالفراسة.لابهاعملبهيعتدمماكانتفإن،عرفتشرجهافإذالها،

فصل244[]2/

يستندأننمنعلافإننا،الوهنمنالخلفيينالمأخذينفييكنمهما

مافيهمايكونأنندفعلابل،الدينيدفعهولاالدينمنليسفيماإليهما

منليسماببيانيتكفللمالشرعفإن،اليقينلىإذلكمنكثيرفييوصل

الدين.

السلفيينالماخذينيوافقبماالاستئناسفيحرجكبيرنرىلاوكذلك

فييبقىلانكفايتهمامنيلزملاإذ،شافيانكافيانبأنهماالاعترافبعد

زعمهوالباطلالممنوعوانما،الحقعلىبهيستدلأنيمكنماغيرهما

الدين.فيالحقببيانوافيينغيرنهما

عزلهمالىإصاروابل،الباطلالزعمهذاعلىالمتعمقونيقتصرولم

لىإالكذبنسبةلىإالصلالبهمالحتى،البتةالعقائدفيالحقبيانعن

عمالىوتعاسبحانهالعالمينربلىإبل،والسلامالصلاةعليهمالرسل

كبيرا.علواالظالمونيقول
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الثانيمالباب2[54]2/

الكذبعنورسلهاللهتنزيهفي

فمنهمالعقائد.فيلسنةوالكتابنصوصمنكثيرايردونالمتعمقون

أنهايزعمالتينيالمعاإلايحمللامنهاكثيرابأنتصريحهمعردهامن

انقيادهمليمكنلجمهورالعقولمجاراةبهاأتىإنماالشرعأنويزعم،باطلة

العملي.للشرع

نأزاعمامطلقا،العقائدفيللحجةلحةصاغيرأنهازعممنومنهم

كلتأكيده-فيمبالغتهاأو،فيهصراحتهاأو،اعتقاديمعنىفيظهورها

النظرلدلالة،المتكلممرادهوالمعنىذاكأنبهيعلمأنيمكنلاذلك

المعانيتلكمنكثيربطلانعلىالتصوفيالكشفأوفيهالمتعمقالعقلي

الباقي.فيذلكمثلواحتمال،زعمهفي

فيوتعسفعليها،غيرهاقدمولكنهمضى،بمايصرحلممنومنهم

المعانيأنزعمهمع-اقتصرو،الكلامقانونعنمخرجاتعسفاتأويلها

لىإحاجةلاصحيحةأخرىمعانيلهاأنزعمعلى-باطلةمنهاالمفهومة

معرفتها.

القولأما.الكذبعلىالنصوصلتلكحملهمكلامهممنفتحصل

ذلك.فيلزمهالثالثوأما،تييأكمامنهفقريبنيالثاماو،فواضحالأول

****
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الكذبعنوتعالىتباركاللهتنزيه

والعقولالسليمةالفطربهوشهدت،بالضرورةالدينمنعلممما

وكيف.العالمينربمنكذبيقعأنالممتحالمحالمنأنالمستقيمة

الغنيشيء،كلعلىالقادر،والشهادةالغيبلمعاوهو،منهوقوعهيتصور

ذلكفيتخبطوانما؟كلهالحمدلهالذيالحميدالحكيمشيء،كلعن

فيالمعتزلةبهلزمهمماالتخبطفيلهمالموقعوكأن.الاشعريةمتأخرو

فيوردماولامر،بليةكلأمالقدرفيوالخوض246[]2/القدر.مسألة

السلف.فيهوشدد،ذلكعنالنهيالشرع

علىمجبورونالعبادأنلىإقولهمصارلماالاشعريةأنهذاوإيضاح

لفجور1والكفرعلىخلقهلىتعااللهيجبركيف:المعتزلةلهمقالافعالهم

فعالهو،القبائحعنمنزهلىتعاوالله،ومفسدةقبيحوهذا،عليهيعاقبهمثم

إلامحيصايجدوالمثمهذا،فيالاشعريةفاضطرب.المصالحعلىمبنية

يدركلاالعقلعندسواءكلهاالافعالفقالوا:الاصلين،هذينيجحدواأن

يفعلإنماشيء،لاجلولالشيء،يفعللاوجلعزواللهقبحا،ولاحسنامنها

عقلايجوزأنفيلزمكم:المعتزلةفقال.البتةبشيءتعلللاوارادته،يريدهما

الالزامهذامنالتملصالاشعريةبعضفحاول،لىتعااللهيكذبان

بوجهين:

النقص.عنمنزهسبحانهواللهنقص،الكذبأن:الاول

فيمتنع،عدمهاستحالقدمهثبتوماقديما،لكانجازلوأنه:الثاني

.الصدق

شيئا.الوجهينهذينالأشعريةبقيةيرفلم
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منتعالىبراءتهعلى-زعموا-عندهمبرهانيقملمفلأنه،الاولأما

فأما،الأفعالفيلاالصفاتفيبهيقولإنما،بالبراءةمنهمقالومن،النقص

ينكرونه.الذيالعقليالقيحفهوالافعالفيالنقص

والنزاع،النفسيالكلاميسمونهبمايختصفإنهتملوفلأنه،الثانيوأما

اللفظي.الكلامفيهوإنما

تباركاللهمنالكذبيقعأنعقلايجوزانهالتزاملىإالاشعريةفصار

اللهصلىالنبيلان،يقعفلاعقلاجازوإنبأنهالقولحاولواثم.لىوتعا

.صدقكلهلىتعااللهكلامبأنأخبروسلموالهعليه

،صادقبأنهوجلعزاللهبإخبارالنبينبوةثبتتإنما:المعنزلةفقالت

بمنزلةهوإذالإخبار؛لذالنمستلزماإظهارايدهعلىالمعجزةبإظهاروذلك

يجوزالعقلكانفإن.قالوا:أرسلتهأننيدعواهفيصدق:لىتعايقولأن

مدعييكونفلاكذبا،الخبرهذايكونأنجازلىتعااللهمنالكذبوقوع

لاأنيلزمه247[]2/لىتعااللهمنالكذبيقعأنعقلافتجويزكمنبيا،النبوة

؟بخبرهوقوعهنفيعلىتحتجواأنلكميكونفكيفمحمد،نبوةتثبت

عادية،النبوةمدعيصدقعلىالمعجزةدلالةبأنالاشعريةأجاب

"فإنقالوا)1(:عقبها،بالصدقالعلمبخلقالعادةأجرىلىتعااللهأنوذلك

".عادةانتفاؤهفمعلومعقلا،ممكناكانوان،الكاذبيدعلىالمعجزإظهار

بمشهدالرجلادعىإذاقالوا:مثلالهذاضربوا"وقدالعضد)2(:قال

3(.14)ص"لمواقف"انظر(1)

نفسه.المصدر2()
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صادقاكنتإن:للملكقالثم،إليكمالملكهذارسولأنيالغفيرلجما

لابمكانواقعدالسرير،منلكالمعتادالموضعمنوقم،عادتكفخالف

فيأحديشكولم،مقالهبصريحالتصديقبمتزلةذلككان=ففعل،تعتاده

بلالشاهد،علىالغائبقياسبابمنهذاوليس،الحالبقرينةصدقه

".للتفهيمهذاونذكر،العاديةبالضرورةالعلمإفادتهفيندعي

منهمكثيرونبقيبلجميعا،يوقنوالمالمعجزاتشاهدواالذين:أقول

عزاللهيكونأنيدفعوهذا،بذلكتصرحكثيرةنصوصالقرانوفي.مرتابين

.المعجزةعقببالصدقالعلمبخلقالعادةأجرىوجل

اللهفعلذلكبانعلمهملعدمارتابواإنمامرتابينبقواالذين:قيلفإن

السحر.جوزوابلوجل،عز

عزاللهفعلذلكأنعلملمنإلابالصدقالعلميقعلمفإذا:قلت

الغفيرلجماذلكأنفيهفرضنافلو.ذكروهالذيالمثالنظيرفهذاوجل،

تقتضيهمافعلولا،كذباماصدقلييبالاالملكأنيعتقدونكانوا

الظنعنفصلاظن،أدنىوقعودهبقيامهلهميحصللمتاباه-ماامالحكمة

لاجلشيئايفعللاأنهيعتقدونكانواإذافاما.العلمعنفصلا،الغالب

وجلعزاللهقعلمنالمعجزةأنيعلمونالذينانفثبتشد.فالامرسدء،

فعلأوكذبمنهيقعأنعنمنزهلىتعااللهأنلاعتقادهميصدقونإنما

وهو،النقيةوالعقولالزكيةالفطرمقتضىهوالاعتقادوهذا،للحكمةمناقض

حتىوقدرتهعلمهوكماللىتعااللهبوجودالايمانحقيؤمنمنكلاعتقاد

بألسنتهم.أنكروهوإن،فطرهمبمقتضىذلكيعتقدون،أنفسهمالاشاعرةمن

****
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اكبعنالأنبياءنر248[]2/

خبرواماكلفيصادقونالانبياءأنبالضرورةالدينمنالمعلوممن

نأومعلومكفر.فقدذلكمنخبرفينبياكذبمننووجل،عزاللهعنبه

وهذا،وجلعزاللهعنإخبارفهوالدينشؤونفيالانبياءبهأخبرماجميع

حججه.إيرادعنيستغنيبحيثالمسلمينعندالوضوحمن

ومن،باجتهادهالدينفيالنبييقولأنالناسبعضجوزقد:قيلفان.

ولعلفورا.وجلعزاللهنبههأخطأإنلكنه،النبييخطئأنجوزمنهؤلاء

لىإالتنبيهتأخيريجيزالحاجةوقتلىإالبيانتأخيرهؤلاءمنيجيزمن

الحاجة.وقت

كذا،أظن:قالومن،بطنبأنهالنبييخبرفانماالخطأ،جازإن:قلت

يقللمظنهخطأبانفان.صدقفقدذكرمايظنكانفاذايظن،بأنهأخبرإنما

نإعنهاالانبياءفخبر،الدنيويةالامورفأما.ظنككذب:قيلوان،كذبت:له

أهلبينفالمعروفوالا،الدينيةفكالاموروجلعزاللهعنخبراتضمن

فيها.الكذبتعمدعنمعصومونالانبياءأنالمسلمينمنالعلم

(1)"الصحيحين"وفي.السلامعليهإبراهيمكلماتذلكعلىوردو

،"...كذباتثلاثالاابراهيميكذبلم":مرفوعاهريرةبياحديثمن

.نحوهعباسابنحديثمن)2(حمد""مسندوفي.الكلماتتلكفذكر

الانبياءلىإالناسفزعذكرمرفوعاأنسحديثمن)3(""الصحيحينوفي

.(1237)ومسلم33(5،3385)7البخاري(1)

ضعيف.جدعانبنزيدبنعليإسعادهوفي2926(.،425)6رقم)2(

.32(1/2)39ومسلم7(015)البخاري)3(
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فيعتذر؛فموسى،فابراهيمفنوخا،،ادمفيأتون،الشفاعةيسالونهمالقيامةيوم

وموسى،الشجرةمنأكلهادمفيذكرالدنيا.فيمنهكانبتقصيرٍهؤلاءمنكل

".خطيئتهويذكر.هناكملست:فيقول":إبراهيمذكرفيوفيه.النفسقتله

في(1)للبخاريروايةوفي.منها"ربهفيستحياصاب"التي:مسلمزاد

وفي.أصابها"التيخطاياهويذكر.هناكملست:"فيقولالتوحيد:كتاب

حديثمن)3(""الصحيحينوفي."كذبهنكذباتثلاث"ويذكر2(:)أخرى

اليومغضبقدربي"ان:عذرهفيإبراهيمقولمنوفيهمرفوعا،هريرةابي

سورةتفسيرفيالبخاريلفظ"كذباتثلاثكذبتكنتقدواني...

وقد."كذباتهوذكر،...اليومغضبقدربيان":مسلمولفط)الاسراء(،

الصحابة.مناخرينجماعةروايةمنالحديث]2/924[جاء

تلكعلىوالسلامالصلاةعليهماومحمدإبراهيمالخليلينفاطلاق

فيها.للكذبرائحةلاالتيالمعاريضمنتكونأنيدفع""كذباتالكلمات

صح.والسلامالصلاةعليهماإبراهيملابيهالتوقيرشديدكاننبيناأنويؤكده

خيريا:رجللهوقال)4(...."ابراهيممنبالشكأولى"نحن:قالأنهعنه

إبراهيميكذبلم":يقولأنبهيظنفكيف)5(."إبراهيم"ذاك:فقال،البرية

تحرىأنهمع،شئفيالكذبمنليستأنهايعلموهو"كذباتثلاثإلا

)0741(.رقم)1(

)0744(.رقم)2(

.(491)ومسلم(2174)ريلبخاا3()

.هريرةبياحديثمن(151)ومسلم(4)537البخاريأخرجه(4)

مالك.بنانسحديثمن)9236(مسلماخرجه)5(
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تلكإلاكذبمنهيقعلمأنهفبين؟إبراهيمعلىالثناءالحديثهذافي

سقتم(!اني:قوله:وجلعزاللهذاتفيمنهنثنتين":قالثم،الثلاث

بينا:وقال[،63:لانبياءا](هذاهـكبيرهمفعله>بل:وقوله8[9:فات]الصا

."...الجبابرةمنجبارعلىأتىإذ(امراته)يعنيوسارةيومذاتهو

كقول،الذميشبهبماالمدحتأكيدمنالكلاميكونقد:قيلفإن

:(1)النابغة

الكتائبقراعمنفلولبهنسيوفهمأنغيرفيهمعيبولا

منالخروجواضحالمستثنىيكونحيثهذامثليحسنإنما:قلت

الاخرالحديثفيسماهاوقد.كذلكهاهناالامروليس،منهالمستثنى

وحكم.للنفسموسىوقتلالشجرةمنادمأكلسلكفيونظمها"خطايا"،

ربهمناستحياءه)2(وتقتضي،الشفاعةمقامعنبهتقصربأنهاإبراهيم

.ترىكمابكذبليستبأنهاالكلماتتلكعنلجوابفالجملةوبالاجلها!

السلامعليهإبراهيممنوقعتالكلماتتلكأنوهواخر،جواب3و

ذكرأنهعنهلىتعااللهقصفقد،كذلكللنفسموسىقتلأنكما،نبوتهقبل

لضاخفتكممعبهنمففزت!الضحالينمنوانأذا>فعلنها:فقالالفعلةبتلك

2[.1-02]الشعراء:(المرسينمنوجعلنىمحماربئلىفوهب

النبوةقبللجنةافيكانالشجرةمنأكلهفإن،ادمحالذلكمنوقريب

المعتادة.

.(44ص)"نهايود"(1)

مطبعي.خطأولعله."وتتقضى":ط2()
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فعله->بل:إبراهيمقولفيهاذكرالتيالقصةفيتعالىاللهقالوقد

فتىسمعنا>قالوا:الكلماتإحدىوهي[،63:]الانبياء(هذا!بيرهم

.[63-95:]الانبياء(هذا!بيرهمقعله-بل...إثزهيمله،يقاليذكرهم

كانت98[،:لصافات]<سقيم>إني:قولهوهيالثانيةوالكلمة025[]2/

ذلك.قبل

بعدأنها-أعلاموالله-فال!اهر،"أختي"هي:قولهوهي،الثالثةفأما

.النبوةقبلكانتبأنهايشعرقدماالقصةسياقفيلكن،ذلك

الفتىفإن،سنةأوبعينيبلغلميومئذأنهفيظاهرفتى""عليهفاطلاقهم

نأالعلمأهلمنكثيرصزحوقد1(،)""المصباجفيكماالحدثالشابهو

الصلاةعليهلنبيناوقعكما،سنةأوبعينمنهمكلبلوغبعدورنبئواإنماالانبياء

قصتيفيماوتأولوا،وآخرونالعربيابنبكرأبوالقاضيبهوجزم.والسلام

الغالب.هوذلكإن:قوموقال،وعيسىيحيى

لىإقومهدعوتهصددفيوقعتاالكلماتتلكمناثنتينفان:قيلفان

؟النبوةقبليدعوفكيفذلك،بعدأنهايطهروالثالثةالتوحيد،

الكونية،الاياتلىإنظرهبتوجيهصباهمنتعالىاللههداهكانقد:قلت

وليكونوالارضالسمؤتئرهيمملكوتلزبدنددلث>:وجلعزاللهقال

لاقالأفلفلضاهذاربئقالرءاكويهب!اللعلئهجن!فلعاالموقنينمن

هذاقالبازغةالشسنرءافاتا>:والشمسالقمرذكرثم(لأفلينأحت

.(462)صالمنير""المصباج(1)
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وخفتاق!قمثركونممابرىبرإنييقؤمقالأفلتفلئاأنببرهذارفي

لممسررنانامفرماحنيفاوالأرنرفطرالنفللذىوتجهى

إليهاللههداهبماقومهيحاجفكان08[.-75]الانعام:...(قؤمهحاضه-

.بنظره

فإن،ربيهذا:قولهمعهالذكرالنبوةقبلالثلاثتلككانتلو:قيلفان

أشد.هذه

.()1الراويمنخطأإنه:قيللكن،الرواياببعضفيذكرقد:قلت

فيماالطفولةفيكانتلانهاالكلمةتلكتذكرلمإنما:يقالفقدهذاوعلى

فإننظر،هذاوفي.البلوغبعدكانتالثلاثوتلك،العلمأهلبعضقاله

("كذباتثلاثإلاإبراهيميكذبلم":وسلموالهعليهاللهصلىالنبيقول

الطفولة.يعم

أرادوانماالاخبار،بهايردلمإبراهيملانيذكرهالمإنما:يقالوقد

النظر،أهلبعضعنجريرابنحكاهالقولوهذا.الانكاريالاستفهام

نوالاخبار،علىالكلامأنعلىينصما)3(عباسابنعنوروى.ورده )2(

هذاومع.خلافهالسلفمناحدعنيذكرولم،ذلكيوافقمافعلإبراهيم

فيأرادإبراهيمبأنوجهوه251[]2/النظراهلمنالتأويلهذالىإمالفمن

ذلكليكونلهمموافقأنهقومهإيهامالظاهرفيرادو،الاستفهامنفسه

93(.1)6/"الفتح"راجع(1)

هجر.دار.ط36(0،361)9/"الطبريتفسير"انظر2()

طريقمن(41328،9132/)"حاتمابيابنو"تفسير356()9/السابقالمصدر)3(

عنه.طلحةابيبنعلي
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منأشدالكلماتبلالكلمةفهذههذاوعلى.لحقالىإجرهملىإأقرب

مر.كماذلكيأبىالسابقلحديثوا،الثلاثتلك

مطلقا؟الكفرعنمعصومينالانبياءأفليس:قيلفان

ذلكقالالسلامعليهإبراهيمفان،الشرعحكمفيبكفرهذاليس:قلت

وهو،غيرهولابنظرحجة-عليهتقومانعنفصلا-عليهتعرضأنقبل

اتباععلىالعزمصادقتحصيلها،فيوسعهباذل،الحقمعرفةعلىحريص

ذلككانفان.الحقغيرفيهوىشائبةنفسهفيليسحال،كلعلىالحق

أوضح.الامركانالطفولةفي

"هذا:قولهفانشد.أوبحالهالاشكاليبقىأيضاهذافعلى:قيلفان

الخبركانإنالثلاثوتلكوباطنا،ظاهراللواقعمخالفاخبرايكونربي"

فقط.فظاهرا،الواقعمخالفافيها

غيرالظاهرأنيعلمكانإبراهيمأنأيعمداكانتالثلاثتلك:قلت

.(1به)مؤاخذغيرمحضفخطأربي"هذا":قولهوأما،واقع

إخبارمنهوقعيكونأننفي"فلانيكذبلم"قولهممنوالمتبادر

علىالبكاءأحاديثفي)2("مسلم"صحيحوفي.عليهيلامالواقعبخلاف

قوله:انوهوآخر،جوابليظهرثم.الثلاثمعذكرهاعدمعنلجواباهوهذا(1)

علىذلكقالوإنمااحد،عندهيكنلملعلهبل،لغيرهمنهإخبارايكنلم"ربي"هذ

علىبنىإنماانهتدلالقرائنأنوهوثالثوجواب.لنفسهكالمخاطبالاعترافوجه

أخطاوان،صادقفهويظنهبأنهفاخبرأمراظنومن."ربيهذا"اظن:قالفكانه،ظنه

]المؤلف[.إيضاحهتيويأمر،كماظنه

.(329/72)رقم(2)
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ولكنه،يكذبلمإنهاما،الرحمنعبدلابياللهيغفر:عائشة"فقالت:الميت

ولاكاذبينغيرعنلتحدثونإنكم:"قالت(:1)روايةوفي.أخطا"اونسي

".يخطئالسمعولكن،مكذبين

يلامأنحقهخطاخطاوتعمدأنهمنهالمتبادر"فلان"كذب:وقولهم

أبو"كذب:عبادةوقول)2(،"السنابلابو"كذب:حديثذلكومن.عليه

ذلك.شبهوما)4(،"نوف"كذب:عباسابنوقول)3(،محمد"

تنصبلمالذيظاهره252[]2/أي-الخبرمخالفةهولغةوالكذب

اغلبالعمدنوالكذبقبحلشدةلكنمطلقا،للواقع-خلافهىلى"شررة

يؤتىلاانذلكفاقتضى،بذههمشعرا"فلان"كذبقولنا:كانالخطامن

تتمبنعمتهالذيللهوالحمد.بالذمالإشعارعنالتحرزينبغيحيثبذلك

.لحاتالصا

.(4/91)والنسائي(2)88"لمسند"فيلاحمد(1)

منصوربنوسعيد5(1)2/""مسندهوفي(1171)""الرسالةفيالشافعياخرجه2()

بناللهعبيدطريقمن942()7/لكبرى""السننفيوالبيهقي)6015("سننه"في

طريقمن)4273("المسند"فياحمدوأخرجه.سبيعةعنابيهعنعتبةبناللهعبد

عنالصحيحينفيثابتالحديثواصلمسعود.ابنعنمسعودبنعتبةبناللهعبد

للفظعندهماليسولكن(،1)484ومسلم531()9البخارياخرجه،سبيعة

لمذكور.ا

داودبوو)39226(،"المسند"فيوأحمد(،1123/)"الموطا"فيمالكاخرجه)3(

.(1/023)والانسائي(،0241)

.(0/238171)مسلماخرجه(4)
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العالمين،رب"ربي"هذا:بقولهالسلامعليهإبراهيميردولمهذا،

متعلقةالملائكةأرواحإن:الكواكبفيقومهيقولهكانماعلىبنىوانما

نأرأواولما،إليهشافعةأو،عليهاللهأقدرهامابواسطتهامدبرةبها،

ولارواجها.لهاتذكاراتالاصناماتخذواأبداظاهرةتكونلاالكواكب

اللهإن:ويقولون،الارواحتلكلىإتقرباوالكواكبالاصناميعبدونوكانوا

لسنةوالكتابمنبدلائلههذاأوضحتوقد.الالهةوالهالاربابرب

لحمد.اودله""العبادةكتابفيوالمقالاتالتاريخيةوالاثارالسلفوأقوال

كذبا،يسمىفيماداحلةأنهاترججإنالكلماتفتلك،حالكلوعلى

إحداها:فيذلكولنبئن.وأهونهذلكأخفمنفهي

بامرأةسمعإذاجبارا،ملكهكانبلدا()سارةامرأتهومعهإبراهيمدخل

لىإأرسلبسارةلجباراسمعفلما.بهبطشزوجلهاكانفإنأخذها،جميلة

اجنبية:يقولوأن؛بهفيبطش،تيامرأ:يقولأنفخافعنها،فسأله،إبراهيم

الدينية.الاخوةوأراد،أختيهي:فقالمعها؟شانكفما:فيقال،عني

للمعنىالخبرفاحتمال،ذائعشائعالدينيةالاخوةفيختوأخفاطلاق

المخاطبلهاتنبهإذاشأنهامنقرينةفهناكذلكومع.ترىكماقريبالواقع

التوريةلىإمثلهافيوقعمنيحتاجالحالتلكأنوهيالظاهر،توهنأن

فيالوقوعمخاطبيهعنويدفع،الظلمنفسهعنليدفع،الواقعخلافوايهام

نظرإذ]لحالاهذهإن:يقالفقد.مفسدةالايهامذاكعلىتترتبولا،الظلم

،ظاهرهلغيرقريبااحتمالامحتملالخبرانولوحظالوجههذاعلىإليها

لاهذافعلىالسواء،علىالمعنيينمنلكلمحتملامجملاالخبرصار

نأتقتضيإنمالوحظتإذاالحالتلكأنهذاعلىيردقدلكنكذبا.يكون
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اسمعنالخبريبرئلابهافالاعتداد،الكذبفييترخصقدفيهاوقعمن

لم:لابراهيميقولأنلهلكانبالواقعلجئاراعلملوأنهترىألا.الكذب

كذبت؟

:الكلماتتلكعلىأطلقتفالاحاديث،حالكلوعلى2[ه3]2/

مر،كماالنبوةقبلكانتأنهايتعينفقد،حقيقةكذلككانتفان"،"كذبات

لمابالنظر-أنهافيصريحةقالاحاديثبعدهاأمقبلهاأكانتفسواءوإلا

السلامعليهإبراهيممثلمنوقوعهيعدمماهي-الكذبشبهمنفيها

محمد-منمنهاأشدهوعمافضلا-مثلهاوقعيكونلاأنفينبغي.خطيئة

لىإبعبحينمنكافةالناسلىإمبعوثلانه؟وسلموآلهعليهاللهصلى

الواقع.هووهذاآكد،بشأنهفالعناية،القيامةيوم

سموهحتىوالأمانةبالصدقأعداوهلهشهدفقد،النبوةقبلأما

صدلىإواضطرارهم،عداوتهفيسرافهمإمعيستطيعواولم("،"الامين

وقد.الكذبيشبهمامنهوقعاو،كذبانهأحدهميذكرأن،اتباعهعنالناس

وسلموالهعليهاللهصلىللنبيعدواةالمشركينأشدسفيانأباهرقلسأل

"صحيحأوائلفيالقصةسياقمنيعلمكما،يعيبهأنعلىحرصهمويومئذ

اللهصلىالنبي)يعنيتتهمونهكنتمفهل:هرقلقال.وغيره()1"البخاري

أبوقال(؟النبوةقبل)يعنيقالمايقولأنقبلبالكذب(وسلموالهعليه

،الناسعلىالكذبليذريكنلمأنهأعرففقد:هرقلقالثملا.:سفيان

الله.علىويكذب

)7(.)1(رقم
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فانهميقولونالذىليحزنكإنهنملمقد>:لرسولهلىوتعاتباركاللهوقال

و]دله-يعني33[.:الانعام1<تححدوناللهثالتالطابينولبهنلايكذبونث

كلماتهم،منواضحبينوهذا.الكذبتعمدلىإينسبونكلا-:أعلم

ماالشياطينإليهتلقيأي""كاهن،يقولمايعقللاأي"مجنون":كقولهم

بلاغةتوجيهبهفقصدوا"شاعر":قولهمفاما.اللهعندمنفيحسبهتلقي

بلاغةومنها،المعجزاتتوجيهبهفقصدوا"ساحر":قولهمماو.القران

معارضته.عنوعجزهمالقرآن

الذياللجاجبابمنفذاك،الكذبتعمدذكرفيهماكلماتهمفيكانفإن

بحكايةالقرآناعتنىوانماأحد.علىبطلانهيخفىلاأنهغيرهقبلقائلهيعرف

مثلإلالهمشبهةلاأنهللناسوليبين،الحجةإقامةفيإبلاغاوإبطالهذلك

اليهود)1(:بعضقولمنوجلعزاللهقصهمامثلوهذااللجاج.ذلك

مستدلاالمفسرينبعضقول"هذا:بقولهحمزةالرزاقعبدمحمدالشيخعليهعلق(1)

يدلوالاسلوبالسياقولكن.بهايعترفونالتيالتوراةبانزالعليهاللهبردذلكعلى

يمكنلابماالإفحامبابمنالتوراةبإنزالعليهماللهورد،قريشمنذلكانعلى

جاحدعلىقائمةلحجةفا،قريشيجحدهلمممااللهكتابوانهاالتوراةفشهرة،رده

منبذلكالناسجمهورواعتراف،اللهكتابنهاوالتوارةبشهرةقريشمنالوحي

.."كتبهبعضفيالقيمابنالمحققافاده.وعجموعربونصارىيهود

وهواليهود،بعضالقائلينانعلىالمفسرينجمهور":بقولهالمؤلفقتعقئه

اللههو)قلتفسيرفيوسياتي،طلحةابيبنعليروايةمنعباسابنعنالمنقول

القرظيكعببنومحمدجبيربنوسعيدعكرمةوعن،روايتهفيالشيخراياحد(

<تتدونهاوتخقونكثيرآفراطيس>تخعلونمو:لىتعاقولهيكاداوويعينه،وغيرهموالسدي

واما-.الالتفاتعلىبالياءعمرووابوكثيرابنوقرأهاالقراء،جمهورقرأهاهكذا
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لذىلكتفأنزلمن>لل:لىتعااللهقالشئ/(،ئنبشرعلىالئهأنزل>مآ254[]2/

ماوو!تموتخفونكثيرآتتدوكاتراطيستخعلونموئلناسطوههىنوراموسئبه-جاء

مىمه،روس!كلصعىص-5

حمل19[.]الانعام:(يلعبونخو!هخفيذرهمثمللهقلءاباؤكئمولاأشمتعالوا

:(1الشاعر)قولحدعلى،دينهأساسجحدأنعلىاليهودفيذلكاللجاج

معيمالكاقتلواوومالكااقتلوني

بسندوغيرهما)2(جرير"ابنو"تفسير"الترمذي"جامعفيو

جهلأبو"قال:قالكعببنناجيةعن255[]2/)3(""الصحيحرجالرجاله

)1(

)2(

)3(

"والاصوب:وقالجريرابنواختارهمجاهدعنفنقل،قريشمنالقائلينبانالقول

بالتاء"لابالياءبكونان(وحنونكثيرايبدوضأفراطيس>حغلونهقولهفيالقراءةمن

بهت،اليهودلان؛محلهفيليسالقولذاكاليهودبعضيقولانواستبعاد،قالكذا

انىاللهقاتلهم(غعياء<ونحنفقيرلله!مان:وقالوامغدولة3(،أدله>يدقالوا:وقد

وتخفونتجدوكافراطيس>تخعلونمردلالةيقاومفلاوالاسلوبالسياقواما،يؤفكون

توافقهوقريشاليهود،منالقائل،الوجهينبينلجمعامنمانعلاأنهعلى(.كثيرا

".اعلمدتهو.القولذاكعلى

.(501)2/"الامثالمجمع"فيكماالزبير،بناللهعبدهو

عنناجيةطريقمن315()2/""المستدركفيوالحاكم03(64)الترمذياخرجه

ناجية.قولمن223(222.)9/الطبريجريرابنواخرجه.طالبابيبنعلي

فالقصة،عليعنيرويتابعيوهوكعب،بنناجيةلىإينتهيالسندهذالكن:قلت

عنعنه31(5)2/الحاكموكذروايتيهإحدىفيوصلهقدالترمذيانبيد،مرسلة

فيالذهبيوردهكثير،ابنواقره".الشيخينشرطعلى"صحيح:الحاكموقال.علي

شيئا".لناجيةخرجاما:"قلت:بقوله"التلخيص"

[]ن."اصج"وهذا:المرسلالاولالطريقعقبالترمذيقالفقدوايضا:قلت
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"ما:روايةوفي(".بهجئتالذينكذبولكن،نكذبكلاإنا:!صللنبي

عنوغيره()1جرير"ابن"تفسيروفي".بهضاالذينتهمولكننتهمك

أبايا:فقالجهلبابيالاخنس"فخلاوفيها:بدر،قبيلوقعتقصةالسدي

كذبوما،لصادقمحمداإنوالله،ويحك:جهلأبوفقال...الحكم

،والنبوةوالسقايةلحجابةوباللواءقصدبنوذهبإذاولكن،قطمحمد

؟".قريشلسائريكونفماذا

جاءفيمامرتاباكانمنالمشركينفمن.أوضحفالامر،النبوةبعدماو

عرفواالفريقينوكلاعاندوا،ولكنهمنفسهاستيقنتمنومنهممج!يم،النبيبه

اتهامهوأن،الكذبتعمدهلاحتمالمجاللاأنهولاحقاسابقالمجيمحالهمن

،مجنونيقولوا:أنمنهاأقربأنرأواأنهمحدلىإ،مفضوحةمكابرةبذلك

أعقلأنهوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعرفمنكلوعلمعلمهممع

.الناس

لماسرحأبيابنقصةفيوغيره()2(54ص3)ج""المستدركوفي

أقبلثم[بايعه]ثمثلاثاإليهفنظررأسه"فرفعليبايعهع!يمالنبيلىإبهجيء

كففتنيراحينهذالىايقومرشيدرجلفيكمكانأما:فقالأصحابهعلى

أومأتالا،نفسكفيمااللهرسولياندريمافقالوا:؟فيقتله،بيعتهعنيدي

)3(."الأعينخائنةلهتكونأنلنبيينبغيلاانه:فقال؟بعينكإلينا

.(4/2831)لماحا.نمبياابنتفسيرو"2(،22)9/(1)

*2683(.""السننفيداودبيأطريقمن2(*

وفيه:قلت.الذهبيووافقه.لمامسلمشرطعلى"صحيح:عقبهلحاكماقال:قلت*3(

-صدوقوهونصر،بنأسباطعنشيء.حفظهفيصدوقوهوالمفضلبنأحمد
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علىشديداكانالمشركينمنرجلفي()1أخرىقصةوجاءت

عن!ي!النبيفكف،ليسلمالمشركجاءثم،قتلهأحدهمفنذر،المسلمين

"إنهأيضا:وفيها.القصة...نذرتنيإالناذر:فقال،بايعهثممرارا،مبايعته

".الأعينخائنةلهتكونأنلنبيينبغيلا

شدةمنمنهماسبققدلانهإما،الرجلينقتليحب!ي!النبيكانفقد

الدنيافيعقابهلهمايناأنع!ي!مالنبيأحبماوالاسراف256[]2/الكفر

>رئأ:فرعونآلعلىوهارونموسىدعاءمنلىتعااللهقصكما،والاخرة

]يونس:(ليمالأاتعذابيرواحتىيؤمنوافلاقلوبهمفىوالثئدذاتولهضعكاطمش

.]88

قتلع!يمهأحبفقدهذا.منألطفوكأنهبالتدبر،يعلمآخرلمعنىوإما

يتحدثلئلا،الحالتلكفيبذلكبالامريصرحأنكرهلكن،الرجلين

فانهمنه،جديدأمربدونقتلاإذافاماتائباهجاءهمنيقتلمحمداأنالناس

منوالاخر،للذهبيا"الميزانرجالمنوهما.""التقريبفيكمالخطأ،اكثير

والنسائي(9435و)2683ايضاداودأبواخرجهالوجههذاومن.له"الضعفاء"

وما؟عليهوسكت(012)6/""الفتحفيلحافظعزاهوحدههذاوالى(017)2/

"،المستدرك"فيليستانهالىإإشارةبينهمالمصعفوضعهإنماالمعكوفين،بين

فيحسناشاهداللحديثخرجتثم"."فبايعهبلفظذكرنامنعندهيوانما

[.]ن()1723""الصحيحة

ابنواخرجها.مالكبنانسحديثمن6(0)5/"لعبوة"دلائلفيالميهقياخرجها(1)

ابنهووالرجل.نحوهمرسلاالمسيببنسعيدعن(141)2/"لطبقات"فيسعد

الأنصار.احدوالناذرالمذكور،سرحابي
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أهلشعارمنالايماضلان،يومضانوكره.امرهبدونقتلاإنهما:يقال

للأنبياء.ينبغيلاالغدر

!نلجملةافيلانه،الحقفيالايماضللأنبياءينبغلمفإذا:أقول

؟!مذمومقبيحنفسهوهو،الكذبلهمينبغيفكيفالغدر؛أهلشعار

":الحربفيالكذب"بابشرحفي")1("الفتحفيحجرابنوقال

التعريضلكن،الثلاثةالأمورفيحقيقةالكذبإباحةالظاهر:النووي"قال

بناللهعبدقصةفي...)2(النسائيخرجهماذلكيعارضولا...أولى

:نقولأنالمستقيملجواب"واحجر:ابنقالثم.."..سرحأبيبنسعد

كانوانذلكمنشيئايتعاطىفلالمجي!،النبيخصائصمنمطلقاالمنع

ورىغزوةأرادإذاكانأنهمنتقدمماذلكيعارضولا.لغيرهمباحا

جهةيغزوأنيريدكأن،يطهرهفلاأمرايريدكانأنهالمرادفان)3(، بعيرهاء

."...للسفرويتجهز،الغربجهةفيأمرعنفيسأل،الشرق

التجهز،فيشرعغزوةأرادإذاوسلموالهعليهاللهصلىكان:أقول

وقديريد،التيلجهةباتشعرقرينةهناكتكونفقد.بذلكأصحابهمرو

القرينةتلكوعرفالتجهزرأىفإذا.لجهةاتلكلاهلجاسوسهناكيكون

وسلمواله257[]2/عليهاللهصلىالنبيفكانفتحرزوا.فأنذرهمسرعأ

يتأخرنفاما،لجاسوساعلىالامرليلتبسالقرينةتلكيدافعمايقول

نأوإما.صحابهووسلموالهعليهاللهصلىالنبيفيسبقه،الحالليعرف

.(54/)12"مسلمصحيح"شرحفيالنوويوكلام(.951)6/(1)

)2(/7(501،601).

مالك.بنكعبحديثمن(45)9276/ومسلم2(92،489)47البخارياخرجه)3(
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التحرز.علىلهمالباعثيقوىفلا،محتملبامرفيخبرهم،جهتهلىإيرجع

عليهاللهصلىيقولهمايكونأنلازمهامنوليسبهذا،تحصلالنوريةفان

نفسه.فيماغيرفيظاهراوسلمواله

بوجوبأمتهأفراددونوسلموالهعليهاللهصلىالنبيواختصاص

ذلكمثلوقوعلان،المعنىمعقولحكم-كذبإنهيقالماكلعنتنزهه

عليه.المفاسدترتباحتمالعنينفكلاوسلموالهعليهاللهصلىمنه

اتهامهعلىحاملاذلكلكانالمواضعبعضفيترخصلوأنهمنها:

والهعليهاللهصلىوهو.الموضعذاكعدامالىإذلكفيجر،الجملةفي

فيولو،اتهامهلىإيدعوقدمامنهيكونلاأنفوجب،اللهعنمبلغوسلم

لجملة.ا

محاربالىتعااللهبعثهمنذيزللموسلموالهعليهاللهصلىأنهومنها:

لجرالحربفيكذبإنهيقالمماشئمنهوقعفلو.المحاربمعنىفيأو

المشركين،بهاكايدلعله:يقالإذ؛أخبارهمنكثيرفيالارتيابلىإذلك

لعله.،لعله

الحربفيذلكساغإنما:فيقولون،يقيسونالناسأنومنها:

فيولوللمصلحةذلكمثلفيسوغالمدار،هيتكونأنفينبغي،للمصلحة

فيحتىوسلموالهعليهاللهصلىأخبارهأكثرفيفيرتابون،الحربغير

الدين.

نأأحدهميشاءلا.هواهغلبهمنولكلللملحدينبابفتحأنهومنها:

صلىعصرهفيللمصلحةكانإنما:قالإلاالنبويةالنصوصمننصايدفع

الباطنية.فيهوقعكما،ألعوبةالدينفيصيحجزا.وهلم،وسلموالهعليهالله



جميعمنجداكبرصغراهاتكونالتيالمفاسدمنذلكغيرلىإ

وكان،وسلموالهعليهاللهصلىحروبهفيتعرضكانتالتيالمفاسد

حفاكلهاكلماتهتكونأنفوجب.كذبإنه:يقالماببعضيدفعهاأنيمكنه

وصدقا.

وأنهمالدنيا،أمورفيظنهميخطئقدالانبياءأنريبفلاالخطا،فاما

ذلكلىإاحتاجواإذالكنهم،ظنهمبحسبالاخبار258[]2/لىإيحتاجون

فرضعلىحتى،صدق-تقدمكما-وذلك،يظنبأنهأحدهميخبرفانما

عليهاللهصلىالنبينشأ.النخلتأبيرفصةفيجاءما:ذلكفمن.الظنخظأ

ويصلحتثمرالاشجارعامةورأىنخل،بأرضوليستبمكةوسلمواله

مرالمدينةوردفلما.كذلككلهاالشجرأنظنغروفلا،تلقيحبغيرثمرها

(1شيئا")ذلكيغنيأظن"ما:فقال،فاخبروه،فسالنخلا،يؤبرونقومعلى

فبلغه.يصلحفلم،فتركوهخيرا"،كانتفعلوالملو"لعلكم)2(:روايةوفي

انمافإنيفليصنعوه،ذلكينقعهمكان"ان:فقال،وسلموالهعليهاللهصلى

به،فخذواشيئااللهعنحدثتتكماذاولكن،بالظنتؤاخذونيفلاظنا،ظننت

منبثصيءأمرممماذابشر،أنا"انما)3(:روايةوفي."اللهعلىاكذبلنفاني

.قالكماأوبشر"أنافانما،رأيمنبشيءأمرتكموادا،بهفخذوادينكم

منوالثانية،اللهعبيدبنظلحةحديثمنالأولىالروايةمسلمأخرج

الله.عبيدبنطلحةعن)2361(مسلماخرجه()1

خديج.بنرافععن2362()مسلماخرجها2()

رافع.ية1روهي)3(
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عن،سلمةبنحمادطريقمن)1(أخرجثم.خديجبنرافعحديث

،مختصرةالقصةأنسعنثابتوعن؛عائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشام

وحماد".لصلحتفعلوالم"لو:قالوسلموآلهعليهاللهصلىالنبيأنوفيها

اللهصلىوقوله.الاوليينيتينالروفيمافالصواب،يخطئكانفضلهعلى

أكذبلنفإني،بهفخذواشيئااللهعنحدثتكمإذا"ولكن:وسلموالهعليه

علىالدلالةواضح"بهفخذوادينكممنبشيءأمرتكمو"اذا"،اللهعلى

الدين.امروفياللهعنبهيخبرفيماخطاالكذبمنلمخم!هعصمته

ركعتيؤ،منلعصرأوالظهرفي!يمسلم:اليدينذيؤ!عمةذلكومن

"كل:فقال؟نسيتأماللهرسولياالصلاةأقصرت:فقالليدينذوإليهفقام

،الناس!فسأل.كانقدذلكبعضبل:اليدينذوفقال(".يكنلمذلك

)2(.الصلاةبهمفاتمفقام.اليدينذافصدقوا

نأوهو،الدينعن:الاول:خبرينيتضمن"يكنلمذلككل":فقوله

ينس،لمأنهوهو،نفسهشأنعن:والثاني.حقوهوتقصر،لمالصلاة

الثانيالخبرفياعتمدإنماأنهفيواضحةوالقرائن.نسيقدكانأنهوالواقع

أرى".فيماأنسلم":قولهقوةفيفهو،ظنهعلى

")3(مسلم"صحيحففي،الغيلرضاعفيجاءماهذافييدخلومما

)2363(.رقم(1)

،1)227البخاريوأخرجه.اللفظبهذاهريرةبيأحديثمن()573مسلماخرجه)2(

.نحوه(2281

مسندمنوهو.وقاصابيبنسعدأخبرانهزيدبناسامةحديثمن(41)43رقم)3(

)382(.للطبرانيالكبير"و"المعجم02177()احمد""مسندفياسامة
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ذلككانلو":فقاللمج!للنبيذلكذكرأنهوقاصبيأبنسعدحديثمن

".والرومفارسضرلأضارا

أنهىأنهممت"لقدمرفوعا:وهببنتحذامة)2(حديثمنولمحيه .(1)

يضرفلا،اولادهميغيلونهمفإذا،وفارسالرومفيفنظرت،الغيلةعن

."شيئاذلكأولادهم

أبيه،عنمهاجر،بنمحمدنا،توبةابوحدثنا)3(:داود"أبي"سننوفي

"لا:يقولكرواللهرسولسمعت:قالتالسكنبنيزيدبنتأسماءعن

توبةأبو."فرسهعنفيدعثره،الفارسيدركالغيلفانسرااولادكمتقتلوا

جماعة،عن)4(روىومهاجر،"الصحيح"رجالمنمهاجربنومحمد

أعلم.فالله)5(""الثقاتفيحبانابنوذكره

)1442(.رقم)1(

لبالد""جدامة:لهأخرىوفي،لمسلمروايةوهو،المعجمةبالذالالاصلكذا)2(

"المؤتلف"في]الدارقطنيوفال.(الصحيح"وهو:مسلمقال،المهملة

فقدالمعجمةبالذالذكرهاومن،المهملةوالداللجيمبا"هي998([:)2/

لمصنفافكأنأيضا،وبالذالسطور،بعديأتيفيماوقعالصوابوعلى."صحف

]ن[.منهماهالصوابعندهيترجحلمأنهلىإبذلكمشيرايتين،الروعلىذكره

3881(.)رقم)3(

(."عنه:الصوابولعل،المطبوعفيكذا(4)

1)جوماناالمؤلفمنبيانهسبقكماالتوثيقفيبتساهلهمعروفوهو:قلت)5(

أبيابنإنبل،توثيقهعلىفقهوقدأحدانرولم734[،73-0](438-436ص

معروفغيرانهلىإبذلكمشيرا،عنهسكت26(41/1/)كتابهفيأوردهلماحاتم

توثيقه=يعتمدلمولذلك(.436)صتعليقنافيذلكلىإالاشارةتقدمتكما،عنده
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ع!ييهالنبيوانأولا،كانأسماءحديثان(1)الطحاويزعم26[0]2/

بعدوجدامةسعدحديثكانثم،العرببينالمشهورهوماعلىذلكبنى

!ر.لاالغيلأنعلىغ!يراطلععندماذلك

بمستقيم.وليسكلامهمعنىهذا

مبنيظنوجدامةسعدوحديث،بالنهيجزمأسماءحديثلانأولا:

ضررباولادهميظهرلاثميغيلون،انهموالرومفارسعنبلغهع!ييهأنهعلى

عنانهعلىحملهفيتجهيغيلون،يكونوالمالذينالعربباولادمثلهيطهرلا

الغيل.

فلينوالا،المتابعةعنديعني"مقبول"":"التقريبفيفقالحجر،ابنالحافظ

هذالصحةيطمئنلاالقلبفان،ولذلك.المقدمةفيذلكعلىنصكما،لحديثا

بقوله"السننتهذيب"فيالقيمابنالعلامةتضعيفهلىإاشاروقد،لحديثا

لا،وكراهةإرشاداأولا()الغيلعنالنهيفيكونصحيحاكان"فان362(:)5/

تحريما".

المصنف،بينهكمااسماءحديثظاهرعنبعيداكانوإنلتاويلوهذا:قلت

،الاغتيالعننهى!ك!يداللهرسولانعباسبناللهعبدلحديثواجبإليهفالمصير

".لروموفارسلضرأحداضر"لو:قالثم

رجالورجالهوالبزارنيالطبرا"رواه2(:489/)""المجمعفيالهيثميقال

".الصحيح

ابيه:عنقاللكنه4(10/)1""العللفيحاتمابيبنهرووكذلك:قلت

فينيالطبررواه.مثلههريرةأبيحديثمنشاهدلهلكن"مرسل"الصحيح

[]ن.ضعيفوهوحمادبنليثوفيه5([،)134]رقم""الاوسط

وما284)9/الاثار"مشكلشرح"وانظر(.47،48)3/الآثار"نيمعا"شرحفي(1)

بعدها(.
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ذلكيكونفإنما،الناسعلىيخفىبضررجزمأسماءحديثفيثانيا:

يطهر.الذيالضررنفيفيهإنماوجدامةسعدوحديث.الوحيعن

أسماءحديثوفي،"أنهىأنهممت"لقد:جدامةحديثفي:ثالثا

صريح.نهي

صحته-فرضعلى-أسماءحديثتأخريقتضيالاوجههذهمنوكل

ظنه.وظنالمجي!راهراعالاكانوجدامةسعدحديثوأن

علىيشتبهمماأموربقيتذلكومع،الفصلهذافيأطلتوقدهذا،

العلم،أهلمنجماعةعندالحاجةوقتلىإالبيانكتأخير،الناظرينبعض

منالأتيضل!الخي!لتبينحتىواشربركلوأ>:لىتعاقولهنزولفيرويوما

بيلحوقا"أسرعكن:جهلازو!ووقوله[،187:]البقرةالأسئود(الحيط

.(1")يداأطولكن

.الكذبمنرائحةفيهليسأنهفواضحله،ظاهرلاالذيالمجملفأما

ذاكتدافعقرينةهناككانتإذابيانهيتأخرفإنماظاهر،262[]2/لهالذيواما

لحديث،واالايةوأما.لهظاهرلاالذيالمجملحكمفيالنصفيبقىالظهور،

تدبرسياقولو،السامعتقصيرمنكانإنمامنهماالمرادغيرفهمأنلحقفا

رسالةفيبأدلتهذلكشرحتوقدالمراد.غيرفهملماالقرائنولاحظالكلام

وبينبينهالفرقوما؟الكذبحقيقةمافيهاوشرحت")2(،الكذب"احكام

ذلك.وغير؟فيهالترخيصيصحالذيهووما؟المعاريضهيوماالمجاز؟

عائثة.حديثمن2(4)52ومسلم(0421)البخارياخرجه(1)

رسائلمجموعضمنوهي،"واحكامهالكذبمعرفةلىإالعامه"إرشادسمها:و)2(

الفقه.اصول
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رسلتجإلقدأدلههدلناانلولالنهتدىلهذاومابماهدنناالذىللهو>الحضد

.[34:عرافلاا]<لاقئرتنا

!!!
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الثالثالباب262[]2/

العقائدفيالشرعيةبالنصوصالاحتجاجفي

يحتجماأثبتأنالصالحالسلفعهدفيبهالمقطوعالمعلوممنكان

فيالتعمقحدثلماثم.رسولهوكلاملىتعااللهكلاموغيرهاالعقائدفيبه

عليهفيرد،الناسيعرفهعمايزيغربماالمتعمقينبعضكانالعقليالنظر

هوتأولفربما.بالنصوصويحتخون،ويضللونه،ويبدعونه،الدينأئمة

بأنهتأويلهالدينأئمةعليهفيرد،بسندهيثقلاأنهزاعمالحديثاردأوالنص

التفسيرمنأثرماوخلافلسانها،منالعربتعرفهالذيالمعنىخلاف

الروايةأئمةنوثقاترجالهبأنللحديثردهعليهويردون.سلفعمن

زمانا.هذاعلىالامرواستمر.يصححونه

فيحتىالاخادأخباريردمنالمبتدعةمننبغالثانيالقرنوقي

هذاأنوظاهر،القياسخالفتإذاردهاعلىبعضهمقتصرو،الفقهيات

وقيهؤلاء،علىالدينأئمةردوقد.زعمهفيالمعقولخالفتإذايردها

فيالبخاريلهتعرضوكذلك،عليهمالردمنكثيرالشافعيكتب

المتأولينأولئكأنالناسبينمعروفافكان،حالكلوعلى".الصحيح"

همالصحيحةللأخباروالرادينالمعروفةمعانيهاخلافعلىللنصوص

مبتدعة.

بأنالقائلونكثر،السنةبأهلبعضهموالتيس،المتعمقونكثرعندماثم

فإن.بذلكولبسواردها،أوتأويلهايجبالمعقولخالفتإذاالاحادأخبار

نصيصحلا-الاولالسلفيالمأخذمنكانماوهو-المقبولالمعقول
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صحيحةقرينةحينئذفالعقل،خلافهلفظهظاهرنصصحإذابل،بخلافه

النصمعنىهوالذيالحقيقيفالظاهرملاحظتها.منالكلامفهمفيلابد

لائمتهاالمتبعونالسنةوأهلهذا،كل.قرائنهملاحظةمعمنهيظهرماهو

الاحتجاجمنالسلفعليهكانماعلىثابتونفيهاإمامتهمعلىالمتفق

الاخباريردأو،المعروفةمعانيهاعنيصرفهامنوتضليل،بالنصوص

الصحيحة.

خالفوهممافكانسينا،وابنكالفارابيالفلسفةفيالمتوغلوننشأثم

،بالنصوصالمتكلمونعليهمفاحتبئالمعاد،أمرالإسلاميةالعقائدمن

1)ج"الصواعقمختصر"فيتراهكما،شديدةمغافصةسيناابنفغافصهم

المقصودتلخيصأحاولناوجدا،طويلةوعبارته263[]2/2()1(.14ص

منها.

بذكرجاءتهملونهاوالجمهور،لخطابوردتإنماالشرائعأنزعم

قال)2(:،المتكلمينمنيوافقهمومنالفلاسفةيراهماعلىوالتنزيهالتوحيد

لابمعدومإيمانإليهالمدعوالايمانأنعلىاتفقواأوالعناد،لىإ"لسارعوا

يمكنبماالشرائعتجيئهمأناقتضتالحكمةأنفزعم.اصلا"لهوجود

للشرائعقبولهمليمكنذلكونحووالتشبيهالتجسيممنبهتصديقهم

يحصىلاماالقرآننصوصفيوأن،تجسيمكلهاالتوراةأنوذكر.العملية

.5041بيروتالعلميةالكتبدار.طبعدها(وما461)ص(1)

ابنونملهبعدها(.وما4ه)صسينالابنالمعاد"امرفيالاضحويةالرسالة"انظر2()

الصواعق""مختصرفيالقيموابنبعدها(وما11)5/"التعارضدرء"فيتيمية

عليه.وردا(941-641)ص
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تفسيرولاتخصيصلاجداعامامطلقاتنزيهاجاءوبعضه":قال.ذلكمن

يقع"ولا،والتشبيهالتجسيمفيصريحهوماالنصوصمنأنذكرثم".له

الظاهر".غيرشيءفيهايرادولا،مجازيةولااستعاريةليستأنهافيشبهة

المتكلمأن)يعنيإضماراالظاهر(غير)يعنيذلكبهاأريدكان"فان:قال

رضيفقد(يحتملهلاالكلامكانوانالظاهر،غيرإرادةنفسهفيأضمر

والاعتقاد(ونحوهالتجسيم)يعنيوالتشبيهالغلطبوقوع(بالقران)المتكلم

المعادأمورفيلحالاأنذكرثمتصريحا".بطاهرهابالايمانالمعوج

إلاعنهالتحذيروإليهاالدعوةلىإللشرائعسبيليكن"ولم:قال،كذلك

الكلامهوفهذا...الافهاملىإالمقربةالتمثيلاتمنبوجوهعنهابالتعبير

الشرائعظاهرأنعامالاالناسمنخاصايكونأنطلبمنتعريفعلى

".الابوابهذهفيبهمحتجغير

يأتي:ماعلىالعبارةتلكفيمقاصدهترتيبويمكن

المعاني،تلكفيظاهرهوماالنصوصتلكمنأن:الاولالمقصد

فيها.صريحهوماومنها

نأويابىوالمجاز،الاستعارةاحتماليدفعمنهاالصريحأن:نيالثا

فيه.صريحهوالذيالمعنىذاكإلامنهالمراديكون

دلتالتيالمعانيتلكينفينصالسنةولاالكتابفيليسانه:الثالث

هناكوإنمابينا،نفياصراحتهاأوبطهورهاالكثيرةالنصوصتلكعليها

بالبينة.ليستيسيرةإشارات

العربوهم،الاولينالمخاطبينلعقولموافقةنيالمعاتلكأن:الرابع

بنفيهاخوطبوالوحتى،وسلموالهعليهاللهصلىمحمذفيهمبعبالذين
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فيالناسمنلجمهوراكحالذلكفيوحالهم،وردتهعقولهملانكرته

وبعدهم.وقبلهمعصرهم

منيوافقهومنسيناابنرأيفيالمعانيتلكأن:لخامسا264[]2/

فيه.المتعمقالعقليالنظربدلالةباطلةوغيرهمالمتكلمين

ماعلىالنصوصبتلكومجيئهالاسلاميالدينصحةأنالسادسر:

بالاعتقادلحقاالدينيأتيكيفإذظاهرا،متناقضانحالهامنتقدم

؟!الباطل

المعانيتلكوبطلان،بالبرهانثابتةالاسلاميالدينصحةأن:السابع

.بالبرهان-وافقهومنزعمهفي-ثابت

بالبرهانالأمرينكلاثبوتمعالتناقضهذامنمخلصلاانه:التامن

البشر،لمصلحةرعاينهالباطلبالاعتقاديأتيقدالحقالدينبأنالقولإلا

شؤونهم!تصلحالتيالعمليةالشرائعليقبلوا

الدينبهجاءماقبوللجمهوربافاللائقهكذا،الامركانإذاأنه:التاسع

تلكبعضلبطلانتنبهوآالذينوهم-بالخاصةواللائقحق،أنهعلىلحقا

علىجاراهموأنهلجمهورالاصلاحجاءإنماالدينأنيعرفواان-نيالمعا

لخاصةافليدعالامر،نفسفيباطلاكانوإن،يوافقهومااعتقادهم

لانفسهم!وليحققواللجمهور،بالنصوصالاحتجاج

اللهذاتفيالعقائدفيالتلبيسذاكالدينفيوقعكماأنهالعاشر:

منالمعانيتلكببطلاناعترفواالذينللمتكلمينمفرولا،وصفاته

إنمالمدارو،أهونفيهاووقوعهالمعاد.أمورفيوقعفكذلكبه،الاعتراف
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فإنالمعاد؛أمورفيالتلبيستقتضيوهي،المصلحةاقتضاءعلىهو

إلاوالرهبةالرغبةفيهمتؤثرولا،والرهبةالرغبةإلابخضعهملالجمهورا

لفوهاهوعرفوهاالتيلجسمانياتبايتعلقفيما

حضرهالمقاصدهذهفيللنظرمجلسانعقدأنهأفرضأنرأيتوقد

شرحه:يأتيمافجرىوناقد،وسلفيمتكلم
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الأوللمقصدافيالنظر265[]2/

فيأنهانسلملاظواهرهابطلانعلىنوافقالتيالنصوص:المتكلم

والقرينةكيفمطلقا،ظهوراظاهرةأومطلقةصراحةصريحةالمعانيتلك

المقصدفيذكرتالتيلاشاراتوالعقلوهيعنها،صرفهاعلىقائمة

الثالث؟

لجمهوراعقولأن-مركما-سيناابنزعمفقد،العقلأماالناقد:

فنؤجلهذامنعتفإن،المعانيلتلكموافقةالاولونالمخاطبونومنهم

قانونفإنهنا؟دعواكبطلتسلمتهوإن،الرابعالمقصدلىإفيهالبحث

وأالمخاطبذهنفيبالخطابمقترنةكاسمهاالقرينةتكونأنالكلام

نصبمنالمقصودإذالظاهر؛عنصرفهاوعرفعرفهاتدبرإذابحيث

خلافمنهالمخاطبيفهملاأنحقهمنصدقاالخبريكونأنالقرينة

المخاطبونومنهم-لجمهوراعقولكانتواذايقصر.لمماالواقع

تشعرلاأوجوازها،اوعقلابوجوبهاوتجزمالظواهر،تلكتوافق-الاولون

جهدبعدالنظرفيالمتعمقيدركهقدبماعليهميعتدفكيفبامتناعها؟

بلمتعمقا؛خالطواولاالنظر،فيالتعمقيعرفوالمبأنهمالعلممعجهيد؟

ذلك.عنالشرعنهاهم

دونمدةبعدعادواثم،بعيدةأرضلىإجماعةغزالوكماإلاهذاوهل

واعتدت،تركتهقسمواثم،أهلهفحزن،قتلبانهفاخبرو،عنهفسئلواواحد،

قيل:الذيذلكرأىأنهفزعمرجل،قدمثم.ذلكغيرلىإ،وتزوجن،نساؤه

ذلكذكرأنهفافرضصحيحا.حياالثغرفيبمدةالقتلخبربعدراه،قتلإنه

إخبارهمعنواعتذرواالأخير،المخبرهذافصدقوا،بالقتلللمخبرين

614



قرينة؟نصبتمفهلا:لهمفقيل،ظاهرهخلافالخبربذاكأرادوبأنهمبالقتل

فهل.قرينةبذلكوكفىسالما،صحيحاحياخبرناحالالرجلكانفقالوا:

حياتهكانتلوذاك:قائلينالعقلاءعليهميردهأولاالعذر؟هذامنهميقبل

لهم.إخباركمعند-أهلهوهم-المخاطبونيدركهابحيثوسلامتهوصحته

هذافليس،كثيرةبمراحلعنهملبعدهيدركونهولاذلكيعلمونلاوهمفاما

المخاطبعنديقترنأنبهالعلمشأنمنليس266[]2/إذ؛بقرينة

الظاهر)1(.فهمعنفيصرفه،بالخطاب

لافاذا،بالبينةليستأنهاالثالثالمقصدففي،الاشاراتتلكماو

الصريحةأوالظاهرةالكثيرةالنصوصمعانيعنصارفةتكونأنتصلح

وتلكعقولهمأنوهو،بالعكسالامريكونبل.المخاطبينلعقولالموافقة

تزعمكنتفان.الاشاراتتلكمنيطهرقدعماتصرفالكثيرةالنصوص

الثالث.المقصدلىإالكلامفنوجل،صريحةالاشاراتتلكأن

المخبرالامرذلكأنعلمإذاالخبربظاهرالاخذيصحإنما:المتكلم

يجبفانهعقلاممتنعايكونأناحتملإذافاماعقلا،ممتنعغيربوقوعه

فيه.التوقففتوجبالخبر،ظاهرتدافعقرينةالاحتمالهذاويكون،التوقف

لعقولموافقةكانتالنصوصتلكمعانيأنالرابعالمقصدفيالناقد:

عندهمتكنلمأنهالثبوتهنا؛كلامكسقطذلكسلمتفان،المخاطبين

".صاحبكبهيصدقكماعلى"يمينكحديثوغيره[1]653"مسلم"صحيحوفي(1)

يفهمهانحقهالذيالمعنىغيرمعنىنفسهقيالمتكلمإضمارأنفيصريحوهذا

المخاطبيفهمهانحقهالذيالمععىكان1إذشيئا،المتكلمعنيغنيلاالمخاطب

[.لمؤلف]ا.واقعغير
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حاصلايكنفلمقرينةيعدالامتناعاحتمالأنفرضفعلى.للامتناعمحتملة

فيهفينظريسلملموإنهذا.فيالكلاممروقد؟بهعليهميعتدفكيفلهم،

الرابع.المقصدفي

بادراكيعتدفلا،المعقولعلومفيماهرينالقوميكنلم:المتكلم

لمفإن.الاحتمالحقهمفيالحكميبقىبلالجواز،أوالوجوبعقولهم

قصروا.فقدبالتوقفعليهمالقاضيبقصورهميشعروا

فأرسل،العالمينرببهااعتدوقد،بعقولهمتعتدلاكيف:السلفي

والتدبر،والاعتباروالتفكربالنظروأمرهم،كتبهعليهموأنزل،رسلهإليهم

وعاقبه،منهمكفرمنكفرونقم،عليهوأثنىمنهمآمنمنإيمانوقبل

كفاية.فيهماالرسالةهذهصدرفيمروقد؟!عليه

موافقةكانتعقولهماندعوىفينظرليولكنهذا،فدع:المتكلم

المعاني.لتلك

الرابع.المقصدفيالكلامفياتيالناقد:

،القومعقولفيمحتملةكانتالمعانيتلكأنهب:السلفي]2/267[

زها،بجوعقولهمتقطعولاامتناعها،ولاوجوبهايدركونلاأنهمأي

الخبر=ظاهرفيالتوقفتوجبقرينةعقلاالامتناعاحتمالأنفدعواك

وعملا.وشرعاعقلاباطلةدعوى

لاأميناثقةالمخبركانإذاالخبرظاهرقبوليقتضيفإنه،العقلأما

بهالاخذفيوالغالب،صدقهالغالبإذ،التلبيسولاالكذبمنهيخشى

يقطعمابينهذافيالعقليفرقولا.المفسلمةواتقاءالمصلحةحفظ
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فيصدقهغالبالامينالثقةخبرلان،يقطعلاومابجوازهالمخاطب

إذافأما.النوعينفيخبرهبظاهرالاخذفيغالبالمصلحةوحفظ،الحالين

والتلبيس،الكذبوعنلغلطولجهلاعنمعصومالمخبرأنعقلاثبت

بعصمةالمخاطبعقلقطعإذابل،الوضوحبغايةخبرهقبولفوجوب

قرينةلاوبأنه،المعنىهوهذاخبرهظاهربأنوقطعذكر،عماالمخبر

ذلكقبلكانوان،المعنىذاكبوقوععقلهيقطعفإنه=عنهتصرفصحيحة

عقلا.امتناعهيجوز

يخبرونفيمايصدقوهمأنالناسالانبياءطالبفقدفظاهر،الشرعوأما

الموقنالمصدقبايمانوقضوا1(،*بذلكلهيوقنواوأن،ربهمعنبه

وطالبوابهأخبروامماأنمع،وعادوهالتصديقعنالممتنعوبكفرووالوه،

الفلاسفةوعقول،تستبعدهالمخاطبينعقولكانتمابهبالايقانالناس

ممابلالاجساد.كحشروذلكالاستبعاد،ذاكتصوبالمتكلمينوبعض

عقلا،ممتنعأنهالفلاسفةتزعممابهبالايقانالناسوطالبواالأنبياءبهأخبر

ذلك.منوافقوهمماعلىالمتكلمونووافقهم

ولاكانواأنهمالناسأحوالتصفجمنعلىيخفىفلا،العملماو

بعدمفيهيقطعونفيماالأمينالثقةخبرعلىيعتمدونيزالواولنيزالون

لحساباعلماءبأخباربأخذهمذلكواعتبر.يقطعونلاوفيماالامتناع

فإنالعقائد،وهكذا،العقليةالعلوممنذلكونحووالمساحةوالهندسة

علماوهممنهمويرضىمنها،كثيرفيتقليداعلمائهممنيأخذونهاالناس

عليه.ويحضونهمبذلك

بدونها.مستقيموالسياق،مقحمة""لهولعل،الاصلفيكذا(1)
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فكأن،امتناعهبعدملخبراقطعايتضمنالامربوقوعوالخبرهذا،

يتوقفأنوجبولو.الوقوعبمشاهدتهواحتح،الامتناعبعدمأخبرالمخبر

جوازهعلمفيمامثلهلوجبهذامثلفيالامينالثقةخبرظاهرقبولعن

ممتنع.بوقوعهفالحكميقعلموما،وقوعهيقتضيلاجوازهلانعقلا؛

علىالخبرحملعنالتوقفينبغيكانإنأنههذاوتفسير]2/268[

إذافيمافكذلك،لذاتهممتنعاالظاهرذاكيكونأناحتملإذافيماظاهره

فيزيداأنعلمتقدكنتلوحتى،نقيضهلثبوتممتنعايكونأناحتمل

عقلاممتنعايكونأنيحتملذلكخروجهفإنمنه،خرجبانهفاخبربيته

لمكانوإذافيه،عهدتهأنبعدبيتهمنيخرحلمأنهيحتملإذ؛نقيضهلثبوت

.خرجيكونأنعقلاالممتنعفمن،يخرج

بعديقومأنالاولفييحتملقدلانهالنوعينبينفرقناإنما:المتكلم

عقلا،ممتنعالظاهرذاكأنعلىدليل-طويلةبمدةولو-الخطابوقت

غيربهالمتكلمبأنالاعترافأو،ظاهرهعنالخبرصرفحينئذفيجب

.معصوم

فيمافيحتمل،الثانيفيساغالاولفيالاحتمالهذاساغإن:السلفي

علىدليليأتيفيمايقومأنكذاوقتفيسيقعأووقعبأنهالنصأخبر

:سبيلانإلاهناكفليس.ذلكخلاف

المتكلم[]منيكونانعقلايستحيلأنهالمومنينسبيل:لىالاو

غلطأوجهلربهعنبهيخبرفيماوالسلامالصلاةعليهالنبيمناوبالقران

الثابتالنصخلافعلىقاطعدليليقومأنففرضتلبيس!.أوكذبأو

للمستحيل.فرضقطعا=معهقرينةولاقطعاالظاهرأوقطعا،الصريحقطعا،
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الكذبأو،والغلطالجهلتجويزمنوافقهومنسيناابنسبيل:الثانية

]الكهف:<ففحكفزشاومىفليؤمنشاءفمنزدبهؤمنالحقوقل>.والتلبيس

لاالعقليالامتناعاحتمالأنفهب؟القطعفيإلاكلامناوهل:المتكلم

الناظريخطئأنالمحتملومن؟القطعياتيينفمن،قرينةيكونانيصلح

الحديثوالايةصراحةيعتقدأو؛بثابتوليس،ثابتالحديثأنفيعتقد

يعتقدأوبظاهر؛ليسماظهوريعتقدأو؛كذلكوليس،فهمهفيماالثابت

عنها.غفلفرينةوهناكالقرينةانتفاء

والعضد.الرازيمعالكلامفيالقطعحصولإثباتسيأتي:السلفي

العقليكالنظروليس،الظنفييكونإنماالبابهذافيفالخطأالخطأ،فأما

فيمركما،بالباطلوالقطعوالاشتباهالغموضفيهيكثرالذيالمتعمق

.الأولالباب

اهتداءلهاوالتسليمبهاالايمان]2/926[وجهعلىالنصوصفيوالنظر

:لقتال]<تقولهموءالئهتمهدىزاد!هتدو>ولذينلىوتعاتباركاللهيحبه

علىوتقديمهابهاالوثوقوجهعلىالتعمقيةالشبهاتفيوالنظر[.17

ألقوملائهديواللهقلوبهماللهأزاخزاغوا>فد.اللهسبيلعنزيغالنصوص

خطائهعنيعفىأناهلالمهتديأنالواضحومن5[.:]الصف(القسقين

الزائغ.بخلاف

علىفبئنوا،التفصيلشئتمانفتتبعوا،ليجماإهنافكلامناذلك،وقوق

فقدتعمقكم،فأما.استطعتمإنمناأخطأمنخطأالسلفيينالمأخذينطريق
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بمارضيتمفان.إليهنلتفتلاأنعلينافلا،الدينفيبحجةليسأنهأثبتنا

مىطع!

ولاأمرت!ماستقموفاخ>فلذلفرضىعندنابمافنحن،عندكم

اللهبثكملأعدلمرتو!نمبمناللهانزلبماءامنتوقلهغأهوإنتبغ

لمجمعاللهوبينكمبئنناح!لاأعمظ!تمولكخاغمننالضاورنبهخرننا

نجيهتملهوآئمتجيبمابعدمناللهفىمجانجونوالدين!اامصيروإلثهبئننآ

.[-1516:الثورى1<شديدعذالبولهمغضمبوعلحهئمربهمعندداحضة

****
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نيالتالمقصدا

المتعلقةالنصوصمنظاهرهبطلانأزعمفيماأنأسلملا:المتكلم

ونحووالمجازالاستعارةاحتماليدفعبحيثالصراحةمنهومابالعقائد

فييكونأنيمتنع:أقولبل،ظاهرهإلابهالمراديكونأنويابى،ذلك

كذلك.هومابالمعقولاتالمتعلقةالنصوص

صريحايكونماكثيراالكلامأنومعلوم،كلامالنصوص:السلفي

،واحدةوتيرةعلىكثيرةمواضعفيبتكرارهأو،بتاكيدهأو،بسياقهأو،بنظمه

غيرلىإ-المتكلميعلمهاالتيالمخاطبحاللىإأو،نظائرهلىإبالنظرأو

وضحوأمرها،معروفةلىتعااللهبحمدوهي،النصوصحالوهكذا.ذلك

المعقولاتبينوالتفرقة.التفصيلموضعهذاوليس،بيانهلىإيحتاجأنمن

يكفيقدوحدهالظهورأنعلىإبطالها،مرقدشبهةعلىمبنيةوغيرها

اللهشاءإنمزيدوغيرهالرازيمعالكلامفيتيوسيا.تقدمكماللقطع

لى.تعا

****
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الثالثلمقصدا[2027/]

>ليس:تعالىقولهوفيها،بينةغيرالاشاراتتلكتكونكيف:المتكلم

للههوو>ق!،"الواحد"لىتعاواسمه[،11:]الشورى،شئ-كمثله

؟السورة(أحذ

لغةفيالسدءفمثل،شئ>ليسكمثله-:لىتعاقولهأما:السلفي

مشاركة:المتكلمينأكثروعند.مسدهويسدمقامهيقومالذينظيره:العرب

وصفأخصفيمشاركة:المعترلةكثروعنلم.النفسيةالصفاتجميعفي

مماثلةلىتعا"ذاته(:")1"المواقففيكماالمتكلمينقدماءوقال.النفس

،الوجوب:أربعةبأحوالالذواتسائرعنتمتازوانما،الذواتلسائر

فيالسيدقال"....التامةوالقدرة،التاموالعلم[)2(،]التامةلحياةوا

لان(،شئ>لسىكمثله-:لىتعاقولهعلينايردولا"قالوا)3(:"") )سرحه

المشاركةدون،النفسصفاتأخصفيالمشاركةهاهناالمنفيةالمماثلة

".والحقيقةالذاتفي

أحدهماوليس،إثباتصفةفيمشاركهالشيءمثلالنخار:وقال

الصفاتبعضفييشتركانإذللمربوبالربمماثلة":وألزموه.بالثاني

بعدوفيها)4(،و"شرجها"(""المواقففيكذا."والقادريةكالعالميةالثبوتية

926(.)ص)1(

المؤلف.منالزيادة2()

)3(/8(51).

()4(4/،67.)68
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وأالنفسيةالصفاتبعضفيالمتشاركانالمتخالفانيسمى"هلذلك)1(:

مجردلىإويرجع،وخلافترددفيهلهم؟فيهاشتركاماباعتبارمثلينغيرها

للحوادثعندهمماثلفالله...النجارقوليحمل...وعليه...الاصطلاح

."...الاطلاقفيوالنزاع؛المعنىبحسبأيعقلا،وجودهفي

منهيظهرمامعانيهاالمتكلمونينكرالتيالنصوصفيوليس:أقول

جميعفيمشاركةولا،وغيرهوجلعزاللهبينالاطلاقعلىمناظرةإثبات

المنفيةالمماثلةحملتفاذا.النفسوصفأخصفيولا،النفسيةالصفات

المعانيمنشيءوبينالايةبينفليس،المعانيهذهمنواحدعلىالايةفي

ما.منافاةالنصوصلتلكالظاهرة

المتكلمينانعلمتفقدبعض،دونالصفاتبعضفيالمماثلةفاما

الآيةحمليصلحلاأنه)2(الرازيالفخرذكرولذلك.لجملةافييثبتونها

ذلك.ينفيماعلى

بقوله:)3(الالوسيجابو

اللهعلاممثلليساوقدرتهمالعبادعلمأنالبينالمعلوم"من271[21/

مسدهما".سادينليساأيوعلا،جلوقدرتهوجلعز

ذلك.ونحووالقادريةالعالميةمطلقفيالمماثلةتؤخذقد:أقول

عزللهتامةذاتيةقدرةإلاالواقعليسإذ،إليهيلتفتلاأمرذاك:قيلفان

)1(.)4/76(

.(151)27/"الغيب"مفاتيحتفسيرهفي)2(

.(291/)5"نيالمعا"روح)3(
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وهكذا.للعبد،ناقصةمستفادةوقدرة،وجل

الظواهر.تلكمنلشيءمنافغيرأيضاالمعنىفهذا:قلت

الايةمعنىتحقيق

علمالبلغاءوكلاموالسنةالكتابفيالمثلنفياستعمالمواردتتبعمن

قول:ذلكفمن.غيرهاوفضلمنإثباتهيرادفيماالمكافئنفيبهيرادإنمانه

:(1الشاعر)

الفضائلفييدانيهخلتصزهيرالفتىكمثلليس

الاخر)2(:قولو

أحدمنالناسفيكمثلهمإنماجمعهمأبصرتإذازيدبنسعد

بمثليأتوأأنعكوالجنالإدنسانجتمعتلينقل>:وجلعزاللهوقال

88[.]الإسراء:<-بمثلهيأتونلاالقزءانهذا

جنئاصنلمالتىجالعماصذاتإرم!بعارتكغلتركئفلم>:لىتعاوقال

يومئكما،الاجسامقوةفي-أعلموالثه-أي-8[.6]الفجر:<الذدفىمثلها

غير)98("الدانيلجنىو"ا03(6)8/للثعلبي"والبيان"الكشففيالبيت(1)

ابنوتبعهحجر،بنأوسلىإ5(01)7/"المحيط"البحرفينسبوقد.منسوب

.(174/)17""اللبابفيعادلوابن54(5)9/"المصون"الدرفيلسمين

".يوازيه"خلق:والرواية.وهمانهوالظاهر

(603)8/"و"الكشف477(0/2)التركيطبعة-"الطبري"تفسيرفيالبيت)2(

".فضلهم"ابصرت:يةوالرو.السابقةالحاشيةقيالمذكورةوالمصادر

426



.أخرىواياتالسياقإليه

وأشمالغنئيىاللهنقسهعنتبحلفانمايتخل>ومن:سبحانهوقال

سورة]خاتمة<أقثئ!يكونولاثزغتركمقؤمايستتبدذتتولوابأالققرآء

والبخل.التوليفييمحمد[

اللهرسوليا:قالانهوغيره(1"المسند")فيأمامةأبيحديثوقي

له".متللافانهبالصوم"عليك:فقال.بعملمرني

اللهقئلكمنالذينوإلىإليكيرجى]2/272[كدلك!عسق!>حر

تكلد!العظيمالعكوهوالأرضىفىوماالسمشتفىماله-!الحكيمالعريز

و!تمتغفرونربهممجمديسبحويئوالملتكةفز-دهنمنيقطرنالسمؤت

بنمحمدثنا:،ميمونبنمهديطريقمن258(و255)5/"المسند"فيهو:قلت(1)

الوجههذاومن.امامةابيعن،حيوةبنرجاءعن،الضبييعةوبأبيبناللهعبد

لكن،الشيخينرجالثقاترجاله.صحبحإسنادوهذا)929(،حبانابناخرجه

اخرجه.حيوةبنرجاءعنليالهلانصرأباسمعت:قالهذامحمدعنشعبةرواه

هوليلهلاانصروابوالإسناد"صحيح:وقال(1/142)لحاكموا39(0)حبانابن

ابنحميدهوليسهذانصربووقالا،كذا.الذهبيووافقه".العدويهلالبنحميد

وقال".الميزان"فينفسهالذهبيقالكماهومنيدرىلارجلهوبل،هلال

اخرانثقتانرواهفقدشاذ،الإسنادفيذكرهلكن".مجهول"":"التقريبفيلحافظا

رجاءمنيعقوببياابنبسماعبعضهموصرح،بإسقاطهميمونبنمهديرواهكما

علىعلقتهفيمابينتهكما""الفتحفيالحافظصححهوقدهصحيحمتصلإسنادفهو

[.]ن."والترهيبالترغيب"
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أولاء-دوفيمناتخذصااوالذينثصالزحيمالغقورهواللهإنلااالأزضىفىلمن

عربتاقؤانالكأؤجئناكذلك!جميلىعلئهمأنتوماعلئهمحفي!لله

فيوفردىالجانةفىفريقفيهردفلاالجمعيؤمودنذرحؤلهاومنالمرىلننذرائم

رحمته-فييشاءمنلدخلولبهنوحدصأمهصلجع!اللهشماءولو!السعير

وهوالوليهوفاللهوليادونهمناتخذواأمث!فصيرولاولزمنالمماوالطفون

للهإليوءفحكمهشئمنفيهاخنلفغوما!قديرشىءعكصوهوالمؤقئئحى

جعلوالارضىالسمؤتفاطر!انيبوإلئهتو!لتلخهرب!الئهذِلكم

شئليسممثله-فيةيذرؤكتمأزؤجآوصمنالائعمأزواجاأنفس!كممنلكم

دشاالرزقِلمنيتستدوالازض!طالسنؤ!له-مقاليد!البصيرالتمميعوهو

.[21-1]الشورىسورةفواتح<عليمءشئبتىإنهوولفدر

السموا!ربمنقل>:تعالىقولهالجملةفيالاياتهذهنظائرومن

هلقلضراولانغعالانفس!يملكؤنلاأولاء-دونهمنأفاتخذتمقلاللهقلوالأرض

خلقوشر؟للهجعلوأئموالنورالظافتقتتتوىهلأئموالبصيرالاعمىلمجتتوى

.[16]الرعد:<ائمفروهوالواحديثئخلقكلاللهقلعلتهماطقفتشنهكخلقه-

السمعيملكأمنوالأرضالسماءئنيربنقكممنقل>:سبحانهوقوله

الأصلدبرومنالستالمحئتهـنحرحالميم!منالحنيخرجومنوالابضر

الحقبعدفماذاالخنرتبهماللهفذلكم!تتقونافلا273[]2/فقلالئهفسيقولون

32[.-31:]يونس<قصرفونفافئالضحلالإلا

اماخلأءاللهاصطفىيتاعبادهعكوسلمللهالحضد>قل:تعالىوقوله

فانبتناماصالسمامفلكمنزلووالأرضالسمواتخلىأمن!يمثركوت

428



همفياللةلةورخ%شجرهاتنبتواانلكم!انمابهجهصذاَحدايقبه-

6[.0-95:]النمل<سدلونقوم*

تغاموتصنترإنقمهاومنالأرضلمنقل>:اسمهتباركوقوله

ورثالسبعالشئواتربمنفل!تدكرونافلاقلدلهسيقولونَ!

ملكوتبعدهمنقل!شقونأفلاقلدلةسيقولون!َالعظتماقزش

للهسيقولون!نكنتوتعمونعلمه!ارولاشئءوهو!ير!ل

ولممنادئهاتخذما!لبهذجمنوإنهمبالحئأتئنهمقي!دتمترونفانيقل

ستحنلغض!عكبعضهمولعلابماضلقلهلذهبصإذاإلةمنمعه-كانوما

يممركون<عمافتعاووالشهدؤالغتبعلم!يصفونعماالله

29[!-84]المؤمنون:

المشركينعلىالحجةلاقامةمسوقةوأمثالهاالمواضعهذهفيالايات

يأيعبدونهم،أولياءمنهسلطانوبغيرتعالىاللهدونمنيتخذونالذين

نأالعبادةاستحقاقمناطأنيبينفالقران.الغيبيللنفعطلبالهميخضعون

يشاء،كماويضربهينفعأنمختاراقادرا،الغيبيللتدبيرمالكاالمعبوديكون

ممنخاصإذنإلىمفتقراولامنه،أعلىهولمنمنهالطاعةوجهعلىلا

لانسببالهدونهمنخضوعيكونالذيهوالمالاشهذافان.منهأعلىهو

له.يخضعأندونهلمنيحقفحينئذ،يضرهأنمطنةعنهواعراضه،ينفعه

اللهإننعم،ضر.ولانفعمنهدونهمنينالانيمكنفلاكذلكليسمنفاما

يحبلمنالشفاعةفيلهموياذنفمفعلونه،يريدبماالملائكةيأمروجلعز

لمجمثبقونه-لا!ئكرموت>!اٌ:تعالىقالكماوهمفيشفعون.

ولاضلف!وماأيذابنماتعلم!يغملونبأمره-بالقوهـوهم



-28[.26]الانبياء:<-مشققونخشيتهمنوهمازتضئلمنإلايسثفعوت

لهمأذنواذا،فقطلربهمطاعةذلكفعلواعبدبنفعسبحانهأمرهمفاذا

الاذنبعديشفعوالمانهمفرضولو.ربهمرضافيرغبةشفعواالشفاعةفي

يشفعواأنلهمأذنالذيالامرارتضى274[]2/وقدإلاربهملهميأذنفلم

منالعبدسؤالأنيقينايتضحوبهذايشفعوا.لموانمحالةلاكائنفهو،فيه

علىوجلعزاللهلغضبوسبب،جهةمنعبثلهمخضوعهأوالملائكة

.أخرىجهةمنربهملغضبالملائكةفتغضب،السائل

نصرهذايهوىقدإذلاختلفوا،بأهوائهميتصرفونالملائكةكانولو

كلفيعملالاخر،لجيشانصرالاخرويهوىالمقتتلين،الجيشينأحد

عظممعهذا.يمكنهمابكلالتصرففيجهدهويبذل،هواهبحسبمنهما

وجل:عزاللهقال.النظامويفسدالامور،فتختل،وقدرتهمالملائكةقوة

اتبعولو>:لىتعاوقال22[.]الأنبياء:لفسدتا(اللهلافيهماءالهةلوكان>

71[.:]المؤمنون<فيهرربرومنوالأرضىاقممؤتلفسدتصمأهواالحق

لان-يريدونماعملفيعاماقدرياإذناللبشروجلعزاللهذنولما

فيقع،محدودةقدرتهمجعل-بذلكإلاحقهمفييتملاالتكليفمقصود

بواسطةقدرتهمزادتوكلمامشاهد.هوكما،قدرتهميناسبماالفسادمن

عزاللهأنولولاالعصر.هذافيتراهكماالفساد،زادوالمخترعاتالالات

>ولولا:لىتعاقال.أعظمالفسادلكانبقدرهذلكشدةيكفكفوجل

2[.15:]البقرة<ضصلاافسدتببغمىبعضهمالناساللهدفع

يتعلقبأمرالموتىلحينالصالارواحيأذنوجلعزاللهكانوان
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الأرواحبل.سواءالملائكةكحالإلاالأرواححاليكونفلنبالأحياء،

دارغيرفيفإنهاباهوائها،275[]2/)1(التصرففيلهايؤذنلابأنأولى

[]الموتبعدحالاروأن"والحق:بقولهحمزةالرزاقعبدمحمدلشيخعليهعلق)1(

كماعملهمانقطعقدبلالاحياء،شؤونفيلهمتصرفلاالقهارالواحدقبضةفي

ينتفععلمأوجاريةصدقة:ثلاثمنإلاعملهانقطعآدمابنمات"إذا:الحديثفي

لحياةافيأعمالهآثارهيموتهبعدلهالباقيةالثلاثةوهذه."لهيدعوصالحولدأو،به

موتهاحينالانفسيؤفىالله>:لىتعاوقال.الموتبعدلهعملافليست،موتهقبل

أجلإلىالاخرئوئيىسلالموبعلئهاقضئلتيديضسكمنامهآفىتمتلملتىو

اجلإلىارسلالذيالحيبخلافالقهار،قبضةفيامسكماتفالذي(.مسعى

فيهماعتقادهمإلاوالصالحينبالامواتأشركوامنعلىالشركفتحوما.مسمى

سبيلعلىوأقوىأشدأوحياتهمفييفعلونكانوامامثلموتهمبعديفعلونأنهم

يتكلوافلمالقيومالحيئونسواوعبدوهم،الامواتعلىفتوكلوا،بزعمهمالكرامة

لهموالمنتصرينالقبورعبادأحوالمنمشاهدهوكما،العبادةلهيخلصواولمعليه

اهـ."المستعانوالله.وغربهاالارضشرقفي

علىأنهوأوضحتفرضا،للأرواحالاذنفرضتإنما"قائلا:المؤلفعليهوعقب

يأمرلماتنفيذايكونإنماتصرفهاأنفي،الملائكةكحالإلاحالهايكونفلنفرضه

فكذلكيعبدهملمنفيهشبهةلاللملائكةالتصرفذاكثبوتأنوكما،وجلعزالله

البتة.التصرفنفيفيالكلامبسطمنللنزاعقطعوهوجداواضحوهذا.الارواح

لجملة،افيتصرفاحللأرويثبتأنهمنهيؤخذماالقيملابن"الروح"كتابوفي

الموتى.دعاةشبهةيرؤجذلكأنيرىكأنهذلك،يستعظمالاخوانبعضوسمعت

إذاتروجإنماالشبهةأنيعلمولكنه،القيمابنذهنعنيغبلمهذاأنشكولا

ذكرهوما.فلاالملائكةتصرفقبيلمنكانمافأمابأهوائها،تصرفاللأرواحأثبتنا

تعملأنالارواحتحبقد:يقولأنالقيملابنلكنحق،العملانقطاعمنالشيخ

-،ذلكونحوالاسراءليلةالانبياءكصلاةبالطاعةتلذذاوجلعزاللهطاعةفيعملا
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الملائكة.بخلافمنها،يقعماعلىعقوبةتخشىلاتكليف

بالعصمةوالقائلون.الملائكةبعضعصمةفييترددالمسلمينوبعض

السابقة.الاياتبعضفيتقدمكما،الخشيةشدةمعبالتكليفيقولون

أنهميزعمون،بأهوائهميتصرفونالملائكةأنيزعمونالذينوالمشركون

:ويقولون.القدرةعظممعالبشركحالحالهميجعلونبل،معصومينغير

لهفكذلك،لهويخضعمنهأقدرأواغنىاخرإنسانايسالانللانسانأنكما

ماويشاوون،يشاوونمايعملونلانهملهم؛ويخضعالملائكةيسالأن

الهندمشركيبعضفييوجدالشركوهذا.أعظموقدرتهمكالبشر،يهوون

المشركة.الاممأكثركانوعليه،وغيرهم

فقط،العمليالشركفيالامممنغيرهمقلدوافانهمالعربمشركوأما

يتشبثونذلكعنيسالونعندماكانواأنهمإلاالايات،فيتقدمكما

الشغبإلابايديهميبقلمالقرانحاخهمولمافيهاهترددمع،فقطبالشفاعة

فقط.عمليايكونيكادشركهمفكانلجملةوبا.وجلعزاللهأنقذهمحتى

جداأشدوجدناهالمتاخرةالقرونفيالمسلمينعامةفيهوقعماتاملناوإذا

.راجعونإليهوإناللهفإنا.العربمشركوعليهكانمما

عادية.غيرقدرةلهمتكونولا،معروفةفقدرتهمالاحياء،البشروأما

،والسحرةالمرتاضينلبعضيقعكما،غريبةعاديةقدرةيتفققد،نعم

فليستالاولياءوكراماتالانبياءمعجزاتفامافيها.الكلامتيوسيا

كلوعلى،عليهتثابولانفسهبهتلتذالنعيمجملةمنحقهافيالتصرفذاكفيكون

فتدبر".،الموتىلدعاةمتشئثأدنىفيهليسفرضا،فرضتفانماحال
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وسلم:والهعليهاللهصلىلمحمدوجلعزاللهقال.ملكهمفيولابقدرنهم

.[71:]الانفال(رممناللهولكفريتإذرضت>وما

النبييسألونإنماغيبي]2/276[نفعإلىاحتاجواإذاالصحابةوكان

السفر،فيالازوادوقلةالاستسقاء،فيكماالدعاءوسلموالهعليهاللهصلى

إذاوكانوا.يخفىلاكماالعاديةالمقدوراتفيداخلوالدعاءذلك؛وغير

جرتماعلىأرسلوا،أوإليهكتبواشيءفييراجعوهأنفاحتاجواعنهبعدوا

قالكما،رسولكعنااخبراللهم:احدهمقالذلكيمكنلمفاذا.العادةبه

مماعنهيحكىوماعدي)2(.بنخبيبعننحوهوجاء)1(،ثابتبنعاصم

.المعروفالمعنىعلىحملهوجبثبتولو،يثبتلاذلكيخالف

اللهصلىلنبيهوجلعزاللهقال.بحتمذلكوليس،الاجابةمرجوودعاؤهم

!ماء<منجقديالمحهولبهنأختبىمنئهديلاإئك>:وسلموآلهعليه

تتنعىأناشتطعتفإنإعراضهم>فىانكانكبرعليك:سبحانهوقال56[:]القصص

الهدفىعلىلجمعهمالمحهشاءولوئايةفتآتيهمالمنسمافيسلماأوالأرضفينفقا

.كثيرةالمعنىهذافيوالنصوص35[:]الانعام(الخهلينمنتكوننفلا

كوذ،آدملبنيالوسوسةفيعاماقدرياإذنالهممأذونفانهلجن،وأما

،ذكرهعنوالغفلةوجلعزاللهبمعصيةيستدعىإنما،لهمالطبيعيكالامر

فلويضروهم،أوالناسينفعوانفأما.بهوالتعوذسبحانهبطاعتهويستدفع

بنعاصمقصةفيهريرةابيحديثمن4(4،03،9893860)5البخارياخرجه(1)

واصحابه.ثابت

5(173)2/"هشامابن"سيرةانظر2()
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فإنالدنيا.لفسدت،للناسالاذنيشبهعاماقدرياإذنافيهلهمماذوناكان

قواعديفسدلاخاصقدريبإذنيكونفإنما،ذلكمنشيءيقعقدكان

اللهلان،ذلكمنشيءلتحصيلإليهمالرغبةلىإيحتاجلاوالانسانالدنيا.

نأليسأو.سبحانهوبدعائه،العاديةبالاسبابالناسغنىقدوجلعز

جنياتسألأنمنلىووأقربشيءكلعلىالقادرالحقيقيالمالكتسأل

فإنمطلوبك؟فعلفيخاصاقدرياإذناوجلعزاللهلهيأذنأنأملعلى

فذلكضر؛عنهاندفعاو،نفعلهفحصل،لجنالىإرغبإنساناأنفرض

قدفإنهم،ونحوهلاصنامهمبالسجودالمشركينلىإيتقربمنبمنزلة

إذنالهممأذونالمشركينفانأبعد؛الامربل،لهبعذرذلكوليس.ينفعونه

.العادةبهجرتماعلىلضروالنفعفيعاماقدريا

منبهءبضارينهم>وما:وجلعزاللهقال.لجناكحالالسحروحال

قدرياإذنا-اعلموالله-أي[201:]البقرة<الله[2277/]نبإدلا!أحد

سببعلىمبنيهوماالسحرمنيعدقد،نعمنادرا.ذلكيقعوإنماخاصا،

التأثيرمنالمرتاضينلبعضيقعوما،المغناطيسيكالتنويم،غريبعادي

كرامة.لجاهلافيحسبه،بالهمة

فيهوبفعلأوله،لخضوع1أواحد،بطاعةوجلعزاللهأمرواذاهذا،

وجل=عزاللهمنالغيبيللنفعطلباذلكالمأمورففعلله؛خضوعالصورة

تعظيموهكذا.لادمالملائكةكسجودوهذا.وجلعزللهعبادةفهذه

وتقبيلبها،والطواف،الكعبةكاستقبالوجل،عزاللهلحرماتالمسلمين

مجاوزينغيرللهطاعةففعلوه،بهاللهأمرهممماذلكوغيرالاسود،الحجر

،والصلاحالعلاموأهلالابوينوإكرام،النبيتوقيروكذلك.لهمحدهما
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ذلك.منلىتعااللهحدهمامجاوزةبدون

اللهمنأمرعنكانفان.عبادةالغيبيللنفعطلباالخضوعأنوالحاصل

لغيرهالصورةفيكانولو،سبحانهلهعبادةفهوبسملطان،ثابتلىتعا

بسطتقدعديدةمباحثالباببهذاويتعلق.لغيرهعبادةفهووالا؛كالكعبة

منه.شذرةهناذكرتوانما(،1")"العبادةكتابفيعليهاالكلام

الغيبيالتدبيريذكرالقرانإن:فأقول،الايةتفسيرهناالمقصودوأصل

عليهالقادرلهالمالكأنويبينتفصيلا،أنواعهبعضيذكرأو،جملة

اللههو،مسلطتسليطأواذنإذنأوامرأمرعلىتوقفبدون،فيهالمختار

هوسبحانهكانفاذا.العبادةاستحقاقمناطهوذلكنو،لهشريكلاوحده

تجدهاالمتقدمةالاياتفتدبر.العبادةباستحقاقالمتفردفهو،بذلكالمتفرد

شفء\>ليسممثله-فيهاالتيالشورىاياتوتدبر.وصفتماعلى

المرادأنفالظاهرهكذاالأمركانفاذا.القبيلهذامنتجدها[11:ترد]

فاطرنهو،الحكمإليهوأنقدير،شيءكلعلىنهو،الموتىيحييلىتعاأنه

الغيبي،التدبيرملككلهذلكوجماع.ذلكغيرلىإ،والارضالسماوات

أنهإثباتبذلكوالمقصود.وصفهتقدمماعلى،فيهوالاختيار،عليهوالقدرة

الله.إلاإلهلا

والتاريخوالسيرةالسنةودلائلالقرانيةالاياتفيهاستقرأتتأليفيمنكتاب(1)

.لغيرهعبادةهوممالىتعاللهعبادةهوماتحقيقثم،العبادةهيمالتحقيقوغيرها

[.]المؤلف.نشرهاللهيسر
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يخالفماعلى9شئ>ليسكمثله-:قولهحمليسوغانهوهب

ومساوياوهبه.مرجوجاحتمالفهو،المتكلمونمنهايفرالتيالظواهرتلك

التيالنصوصتلكظواهرعنتصرفقرينةبهايعتذانيصحفهلراجحا،

المثبت،المؤكدومنها،الواضحالصريحومنها،البينلظاهرمنها،تحمىلا

وهل؟الناسوجمهوروغيرهمالصحابةمنالأولينالمخاطبينعقلومعها

الواضح؟للمعقولقلبإلاهذا

يجوزوناويثبتوناكثرهممجردةلىتعااللهذاتإنوالقائلونهذا،

لهمنفليتدبرغيرها!وارواجونفوسعقولمنمجردةكثيرةذواتوجود

بالتجرديقوللاممنامثالابلمثلاوجلعزللهانبزعملىاواليسوا:عقل

تفاوتاتتفاوتالمجردةغيرالمخلوقةالذواتفان؟يزعمونهالذيالمحض

فرضعلىالمجردةفاما؟لىوتعاتباركالخالقبذاتالظنفماجدا،عظيفا

برذاتهذهتكونحتىبينهاالعظيمالتفاوتيعقلفكيفوجودها،

يدفعلاعدميامرالتجردإنقيلوما؟بعوضةروجذاتوهذه،العالمين

اللغاتفيليسلانه؛إليهاحتيجوجوديلامربراءةعندهمانهعلى،ذلك

والعقول،الفطريةللعقولتابعةاللغاتلأن،المعنىذاكعلىيدللفظ

المعنىذاكعنتعبروانماالتجرد،ذاكمجردةذاتوجودتعقللاالفطرية

.(1)"معدوم":لهابقو

نراجياذكرتماعلىالايةتلكفيالنظرمنواقتصر:السلفيقال

فلاقلبهعلىختممنفاما.الهوىعليهيستحوذلملمنالكفايةفيهيكون

الموفق.والله.فيهمطمع

[.]المؤلف.لخهامسالةفيمزيدلهذاياتي(1)
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يقابلمااللغةفيبهيرادحد""وفلفظ،"الواحد"تعالىاللهاسموأما

وجدهالفصيحالعربيالكلاممنوغيرهالقرآنفيمواقعهتتبعومنالمتعدد،

معبالموصوفعليهمحكومشيءهناكويكون،لموصوفوصفاياتي

قال.الموصوف927[]2/باعتبارعليهللمحكوميكونالتعددفعدم،وصفه

كانوافيماالناسعلىحكم2[13:]البقرة(واحدصأئةألتاس>؟ن:لىتعاالله

لمأي،""أمةباعتبارللناسثابتالتعددفعدم،"واحدة"أمةبقولهعليه

وبالموصوفعليهبالمحكومالكلامفييصرحوقدأكثر.أوأمتينيكونوا

ذلك.بأمثلةأطيلولا.بالتدبرفيعرفأحدهما،ذكريطوىوقد،رأيتكما

معنيين:احدعلىياتيفانه،حالكلوعلى

نأنفى،السابقكالمثالنفسهعليهالمحكومفيالتعددنفي:الاول

أكثر.أوأمتينكانواالناسيكون

أمثالهأومثلاهأومثلهعليهالمحكوممعيكوناننفي:الثانيالمعنى

لى:تعاقولهذلكومنمتعددا.المجموعفيكون،الموصوفباعتبار

كثرأوآخرإلهمعهليس:اي[163:]البقرةلاهو<إترالةوحدإلهوإلهكم>

وا،فنهفيواحدفلان:قولهمالثانيهذاومنمتعددا.المجموعفيكون

ذلك.فيلهنظيرلا:أي،زمانهواحد

فيمالىتعاقال.الاسمهذافيهاوردالتيالاياتفلنذكرهذاتقررإذا

امخيزمتفرقونءاربابالشخنيصنجى>:السلامعليهيوسفعنقصه

]يوسف:<سميتموهاأسماإلادونهمنماتعبدون!لقفارالواحدالله

-930.]4
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دونهءمنفاتخذتمقلاللهقلوالأزضالسمواتزبمنقل>:وجلعزوقال

!تممتوبصهلأموالبصيرألاتصمدصيستوىهلمصلضراولانفعالانفسهصلمصلكوصنلاأوئصاء

خلدصقيللهمصلعلتهغأطدصفتشئهدصئصفهءخلفوشركاللهجعلوأتملنوروالظائت

.[16]الرعد:(وهوالواحدالققرشئ

الواحدللهوبرزواوالئممؤتلأرضغيزالأرضتبدليوم>:سبحانهوقال

مصنسرابسلهمص!الائصحقادفيمصقرنينيوصميذالمجرمينونصرى!المحسصار

اللهإنقاكسبمثنفم!صاللهلخزى!فاروجوههموتغ!ثىقظران

واحدإلئصهوأنماولبصعصلموبهءوليندصلراتلئاسبلئصهذا!أصاحسادصسريم

إبراهيم.سورةخواتيم(الالنميأؤلوأوليذكر

الؤحداللهإلاإلةمنومامنذران!إنماقلى>:لىوتعاتباركوقال28[0]2/

66[.-65:]صاتعريرصاتنصسصر(ئئسصاوماوآلارصضالسمصواسص!رباصافمصار

لقربوناإلانعبدهمماأقر!اءدونهمفائخذو>ؤالذجمت:لىتعاوقال

هومقلايهديللهإنئحتلفولتفيههممافىبينهزئحكماللهإتزلفعللهلى

!ماءمايخلقشالاضطفئولدايشذانللهلوارا!!كفا:!ب

4[.3-]الزمر:ار<!لؤحدمموأدله-سبحته

للهاتيرصمألمصااصلمرصشئئمصنهملئهعلىلاصشبخررلدصهميوصم>:سبحانهوقال

.[61:فر]غا(ألقمصارصاصارصحد

مقترنينالقرانفي]لقهار""الرصاحدالكريمصانالاسمصانهدصانجاءهكذصا

المشركينعلىالحجةإقامةسياقفيذلكوكلكلها،المواضعفيمعرصفينص
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.العبادةاستحقاقفيشركاءللهانالزاعمينالألوهيةفي

مثلهبوجودالحاصلالتعددنفيوهو،الثانيالمعنىعلىجارفالكلام

فيجداواضحالاياتوسياق.العبادةاستحقاقيقتضيوماالربوبيةفيمعه

ناإمكانإن:فقال)الزمر(ايةفيالاولالمعنىبعضهمادعىوإنماذلك،

التركيب.فيتناوالوحدة،والانفصالالتركيبيستدعيولدلهيكون

تعقلهالذيالتعددمنليسوالمتكلمونالفلاسفةيريدهالذيوالتركيب

بدونالولدينفيالثانيبالمعنىو"الواحد"ثيء.فيالفطريةالعقول

فيكونوغيرها،القدرةفيلهنطيرالكانولدسبحانهلهكانلوفانه،تكلف

نإ!ولديخذأنللرحمنينبغىوما>:لىتعاقالوقد.للعبادةمستحقارئا

.[39-29:]مريم(عبداالرخقءاقىلآإلارضواالسنواتفي-من

الشضؤتفيما-ئهبلسبحنه-ولدأللهاتخذ>وقالو:لىتعاوقال

.[611:]البقرة<قلشنته-صوالأزض

عاذمكرمويت(بلاتخذالرحمقولداشئحنهوقالوا>:سبحانهوقال

.[62:لأنبياء]ا

الموافقالمعروفمعناهعلى"الواحد"الاسمبقاءمعالمقصودفحصل

.الاياتلسائر

النظيرنفيفيصريحهوإنما"الواحد"الاسمكانولماهذا،281[]2/

المشاركنفيفيبالصريحوليس،العبادةاستحقاقيقتضيوماالربوبيةفي

الاياتفيأردف=الجملةفيالعبادةاستحقاقتقتضيمشاركةذلكفي
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لانمعرفينالاسمانوجاءالمقصود.المعنىليتمم"القهار"بالاسمكلها

تقدمالتيالاخرىالاياتيوضحهكما،المشركينعندمسلممعروفذلك

والله،،شفء>ليسكمثله-:لىتعاقولهعلىالكلامفيبعضهاذكر

الموفق.

حديثمنوغيره(1)"البخاري"صحيحففي،الاخلاصسورةماو

كذبني:تعالىالله"قال:قالأنهوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنهريرةأبي

...نيبداكمانييعيدلن:فقولهايايتكذيبهفاما.ذلكلهيكنولم،ادمابن

اولد،ولمألدلمالصمد،الأحدوأناولدا،اللهاتخذ:فقولهإيايشتمهواما

."...ألدلمالذيالصمد"وأنا)2(:روايةوفيأحد".كفؤالييكنولم

هو-سعدأبوحدثنا،منيعبنحمد"حدثنا)3(:الترمذيوقال

عن،العاليةبيأعنأنس،بنالربيععن،الرازيجعفربيأعن-،الصاغاني

انسب:وسلموالهعليهاللهصلىاللهلرسولقالواالمشركينأنكعببنأبي

الذيفالصمد:<،ا!مدالله!أحدهوالله>قل:اللهفانزل.ربكلنا

إلايموتشيءولا،سيموتإلايولدشيءليسلانهيولد،ولميلدلم

ئه،!فواياكنولتم>.يورثولايموتلاوجلعزاللهوإن،سيورث

شيء".كمثلهولتس،عدلولاشبيهلهيكنلم:قال<احد

)7494(.رقم)1(

.(5794)ريلبخاا(2)

الكلامتيوسيا،ضعيفواسناده2(.121)9حمدأيضاواخرجه3364(.)رقم)3(

عليه.
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موسى،بناللهعبيدحدثناحميد،بنعبد"حدثنا)1(:الترمذيقالثم

عليهاللهصلىالنبيأنالعاليةأبيعن،الربيععن،الرازيجعفرأبيعن

:السورةبهذهجبريلفأتاه.ربكلناانسبفقالوا:الهتهم،ذكروسلمواله

وهذا،كعببنأبيعنفيهيذكرولم،نحوهفذكر(أحذهوالله>قل

سعد".ابيحديثمناصح

كانولكن،"صدوقأحمد:الامامفيهقالسعدأبو:أقول282[]2/

قال،الباقونوضعفه".يكذبيكنولممرجئاكان":زرعةأبووقالمرجئا"،

،"بشئهووليسجهميا"كان:أخرىوفي"،"ضعيف:روايةفيمعينابن

رابعة:وفي،"بشئهووليسهاهناكاندوادأبيابن"صاحب:ثالثةوفي

"هواخر:وفي،"اضطراب"فيه:موضعفيالبخاريوقال".خبيث"جهمي

".مأمونولابثقة"ليس:ثالثوفي"،لحديثامتروك

فيالحاكمأخرجفقد،الحديثبوصلسعدأبوينفردلملكن

الحافظيعقوببنمحمداللهعبدبو"أخبرنا54(:0ص2)ج""المستدرك

سابق،بنمحمدثنا،الفضلبنالحسينثناقالا:عليبنمحمدجعفربوو

كعببنأبيعن،العاليةأبيعنأنس،بنالربيععن،الرازيجعفربوثنا

عزاللهفأنزل،ربكلناانسبمحمد،ياقالوا:المشركينأنعنهاللهرضي

يلدلمالذيالصمد::قال<.الضمدالئه!أحدهوالله>قل:وجل

بنومحمدسعد.أبيحديثبمثل."..أحدكفؤالهيكنولميولد،ولم

ولاحديثه"يكتب:حاتمأبوقالحتىشيئاضبطهفيأنإلاجليلثقةسابق

)3365(.رقم)1(
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)2(.الحديثهذاوالحاكم(1)خزيمةابنصححوقد".بهيحتج

عن،ابيهعنمجالد،بنإسماعيلطريقمنجرير)3(ابنواخرج

هو>قل:اللهفأنزل،رئكلناانسب:المشركون"قال:قالجابرعن،الشعبي

غ!يمالنبيلىإاليهودمنناس"جاء:قال)4(قتادةعنوأخرج".(أحدالله

مطولا.نحوهجبير)5(بنسعيدوعن.."..فنزلت،رئكلناانسبفقالوا:

لناصف،رئكعنأخبرنااللهرسولياقالوا:المشركينان)6(:عكرمةوعن

(".(أحدهوالله>قللىتعااللهفانزلهو؟شيءأيومنهو؟ما،ربك

وقد،العاليةأبيحديثيليهثم،البخاريحديثالبابفييصحوالذي

للمتابعة.صالحوسندهجابر،حديثلهشهد

يعتدونالمشركونكانماأشدأنعلىيدلالبخاريوحديث283[]2/

به،أخبروقد،البعثعلىقدرتهفيشكهمهووتعالىتباركاللهحقفيفيه

فيالولدونفيالبعثتثبيتكررفإنه،ذلكيؤيدوالقرانالولد.إليهونسبتهم

.كثيرةمواضع

.(4)5"التوحيد"كتابفي(1)

الرازيجعفرابالانبعد؟وفيه"المستدرك"تلخيصفيالذهبيصححهوكذا:قلت)2(

.471ص1لفجرجفيالقنوتحديثعلىالتعليقفيبيانهسبقكماضعففيه

]ن[..الجملةفيلهيشهدبعدهالاتيجابرحديثلكن

728(.)24/"التفسير"في)3(

972(.)24/نفسهالمصدر)4(

972(.728،)24/نفسهلمصدر)5(

728(.)24/نفسهالمصدر)6(
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هوكماالولد،بدعوىمرتبطاعندهمفكان،الالوهيةفيشركهمفأما

أولأنليوتبين.""العبادةكتابفيذلكأوضحتوقد.اياتعدةمنبين

الله،بناتالملائكة:يقولونكانوالىتعاإليهالولدنسبةالعربلىإسرىما

يكونواأنإيهامخشية،اللهأبناءيقولوا:ولم.إليهمقربونأنهممعنىعلى

ميراثلهنوليس،ضعيفاتعندهمالاناثلان؛اللهبناتفقالوا:،نظراءه

يحققونولا،اللهبنات:يقولونأخلافهمفصارالزمانطالثم.آبائهنمن

عليهماحتجولذلك،صاحبةوجلعزللهأنيثبتونيكونواولم،المعنى

هذافدل[،101:]الانعام<له-صحبةتكنولؤول!له-يكون>أقى:بقولهالقران

جماعةوجاءأنهطلحةإسلامقصةوفي.مسلمأمرالصاحبةانتفاءأنعلى

ومابكر:أبوفقال،والعزىاللاتعبادةلىإأدعوك:فقالبكر،أبيلىإمعه

فأسكت؟أمهمومن:بكرأبوفقال.اللهبنات:طلحةفقال؟والعزىاللات

.(1)طلحةفأسلمفأسكتوا،،الرجلأجيبوا:لاصحابهقالثم،طلحة

،[1ه8:]الصافات<نسباالحنةوبئنبينهووجعلؤا>:وجلعزاللهقولفاما

وما.لهبناتالملائكةجعلواأنهموالمعنى،الملائكةهاهنا:لجنةبافالمراد

ولو.يصحلم2(،لجن)اسرواتبناتتهمأمهاإن:يقولونكانواأنهمروي

ومناةلعزىوواللات.طلحةقصةبعدهذااخترعواأنهمالظاهرلكانصح

الله،بناتوأنهاالملائكةأنهازعمواالتيالاناثلتلكأسماءعندهمكانت

عادةبهجرتكماباسمائها،وسموهاتماثيلالاناثلتلكجعلواثم

2(.60/)13المنثور""الدرفيكما""تفسيرهفيحاتمابيابناخرجه(1)

المنثور"لدر"وانظرمجاهد.عن64(1/5)9"تفسيره"فيالطبرياخرجه)2(

2(1/.)484
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التمثالعلىإطلاقهمفيجميعاالناسعادةبل،أصنامهمفيالمشركين

يتضحالتحقيقوبهذا.لهصورةأوتمثالذلكأنيرونمناسموالصورة

الصدر.يثلجبما""العبادةكتابفيذلكأوضحتوقد،النجماياتمعنى

لله.لحمدوا

عليهاللهصلىالنبيأنالاثارمنيظهرالذينهناوالمقصود284[]2/

يجعلونهاالتيالانابفيقولهمبإبطالالمشركينصارحلماوسلمواله

التماثيلويمثلون،اللهبناتوأنها،الملائكةأنهاويزعمون،اللهدونمنالهة

قالوا:الولد=عناللهبتنزيهوصارجهملها،تعظيماويعظمونهاباسمائها

بهايشدونشبهةمنهيستخرجونبمايجيبهمأنمنهمطمعاربك،لناانسب

.السورةهذهلىتعااللهفانزل،قولهم

منالواحدأنهققهوومنسيناابنزعم"أحد"فلفظمعناها،تحقيقفأما

والاعراضوالصورةوالمادةوالفصللجنساعن"المنزه،الوجوهجميع

الكاملةالوحدةيثلمماوسائروالالوانوالاشكالوالاعضاءوالابعاض

وافقهومنوهو.المموهةعبارتهمننقلوهماهذا".لحقةاوالبساطة

بعيدالامرنفسفيوهو،وجلعزاللهتنزيهفييجتهدونإنماأنهميوهمون

توجيهغرضهموانما.عنهالكمالصفاتنفيهممنيعلمكما،ذلكعن

العقولفيأوضحوبعبارة.علةغيرمنوجودهأيلى،تعاوجودهوجوب

والعقلالفطرةانوذلكموجد.يوجدهاندونمنوجودهتوجيه:الفطرية

مهماوأنهموجد،منلهلابدنراهاالتيالاشياءهذهمنالموجودبانقاضيان

ولكن.الحقيقيالموجدهورباجميعافوقهافإنمنها،صانعلبعضهاكان

منالحقيقيالموجدفهذا:تقولحتىبهذاتقنعلاالنفوسمنكثيرا

موجد؟غيرمنوجدوكيف:قالت.لهموجدلا:قيلفان؟أوجده



.كانثميكنلمأنهجازأوثبتفيمايأتيإنماالسؤالهذا:قيلفإذا

فإنوكالشمس.بيتوفيهابهاتمرثمفيها،بيتلاببقعةتمركأنوذلك

غيرأخرىشمسالىتعااللهيخلقأنتجيزالساذجةحتىالفطريةالعقول

لىتعااللهخلقثمفيه،شمسلازمانمضىقديكونأنوتجيز،الشمسهذه

فيالفطريةالعقولتتوقفقدوإنما.المخلوقاتسائروهكذا.الشمسهذه

كالفضاءوذلك.العقلجهةمنفيهاالتوقففيضيرلاالتيالاشياءبعض

أزلية،فالاعدامالمتكلمونعليهكماعدميينمرينكاناإنفإنهما،والزمان

أوجدربايكونأنمنهماواحدولايصلحانفلاوجوديينكاناوان285[]2/

السؤالذاكيأتيوالشمسالبيتمثلفيأنهوالمقصود.الموجوداتهذه

لمأنهثبتالذيالحقالموجودفأما؟أوجدهفمنموجودا،يكنلم:فيقال

اصلا.السؤالذاكحقهفيياتيفلايزل،

هذاعلىالشرعنبهوقد.الاطمئنانحقلهذا)1(النفستطمئنلافقد=

قال:هريرةبيأعنطرقمنوغيرهما")2("الصحيحينففي.علاجهوعلى

خلقمن:فيقولأحدكمالشيطان"ياتي:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

باللهفليستعذبلفهفإذاربك؟خلقمن:يقولحتىكذا؟خلقمنكذا؟

".الخلق"بدءفيالبخاريلفظ"ولينته

وسلم:والهعليهاللهصلىاللهرسولقال:أنسحديثمنوفيهما)3(

خلقفمنيثيء،كلخالقاللههذايقولوا:حتىيتساءلونالناسيبرح"لن

."النفستطمئنلافقد...ياتيإنماالسؤالهذا:قيل"فإذا:السياق(1)

.(431/412)ومسلم3(672)البخاري(2)

.(631)ومسلم7(92)6البخاري)3(
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"."الاعتصامفيالبخاريلفظ؟"الله

والهعليهاللهصلىالنبيعنعائشةحديثمنأحمد")1("مسندوفي

ورسوله،باللهآمنت:فليقلذلكأحدكموجد"فاذا:وفيه،الأولنحووسلم

".عنهيذهبذلكفان

الشفاءفوجد،إليهفزعالشرعمرتبةمنالرسالةأولقدمناهبماأيقنفمن

وهو،لجوابابذلكالاكتفاءوحاولإليهيفزعلمومن.الوسوسةتلكمن

كانإن:فقال،اخرىطريقمنالشيطانجاءهاصلا،يردلاالسؤالذلكان

بهذهشبيهاالوجودواجبإنهأوالحقيقيالموجدإنه:تقولالذيهذا

فإذا286[]2/؟يكونأنعساهفماذاوإلاحكمها،فحكمه،!لمحسوسات

تلكفيالتفبدرعننفسهوكنثللافتقار،المقتضيةالمشابهةبنفيذلكدفع

كانوما،جنسهمنتكونمارأىولايرها،لمأنهبحجةالمقدسةالذات

فييحلملاإنهحتىالألوانيتصورلافالاكمه،تصورهلىإسبيلفلاهكذا

يثبتهمافاستعرض،أخرىجهةمنالشيظانجاءهشيئا=أبصربأنهنومه

لتلكهذاثبتإن:فيقولذلكمنأمرلىإفيعمدوجل،عزللهوالشرعالعقل

عزاللهوفقهمنفأماالافتقار.فيلزم،المحسوساتبهذهشبيهةكانتالذات

نفيإلىمضطرأنهيرىفانهالمخذولوأمامخلصا.يعدملافانهوجل،

وهكذا،كالأولوهذا:فيقولاخرأمرلىإالشيظانيعمدثمالامر،ذلك

إلاللانسانيبقىفلاالوجود،لوازمومنهاالامور،تلكعامةعلىيأتيحتى

لوازمه.انتفاءيعتقدوجوداعتقاد

المحققينتعليقانظر.ابيهعنعروةبنهشامعلىفيهاختلفبإسناد262()30رقم(1)

.(581،951)2/حاتمابيلابن"و"العلل"المسعد"على
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وماهذا؟مثلتعقلوكيف:لهيقولبلبهذا،منهالشيطانيكتفيلاوقد

حجة،هناكفليسالأمور.تلكفيأمتالهجربتقدالوجودعلىحجةتظنه

فكن.المظلمةالعصورفيوالاغراضالأوهامنسجتهاشبهاتهيوانما

فيفانك،والاغلالالقيودتلكمننفسكوخلص،الارادةقويالفكرحر

العلم!عصر

عنها.عبارتهسيناابنموهالتيالوحدةلتلكوالغايةلحقيقةاهيفهذه

به،متصلةولاالعالمعنمنفصلةليستوجلعزاللهذاتأنيزعمفانه

الذواتتوجدلم،محايثةولالهمباينةليست،فيههيولاعنهخارجةليست

ذاته.داخلولابعيدا،أوقريباوجلعزاللهذاتخارجوجدتحينالأخرى

287[]2/يقعثم،الاصلهذاعلىسيناابنأكثرهموافقوالمتكلمون

ولاوجلعزللهقدرةلا:يقولونوموافقوهسينافابن.التفريعفيالخلاف

لاأنهوعندهم.ذاتهيعلم:فقالبعضهمواستحيا.لجزئياتباعلمولاإرادة

أنهعندهمبلتدبير،ولااختيارولاتقديرولابخلقوجلعزللهشان

الجملة.فيلوجودهالاولالسببهووإنما،للعالمبربليسسبحانه

وجود:أحدها:قديمةأشياءعندهملموجوداتاأصولأنوذلك

الأولعننشأشيء:نيالثا.""الله:قلأو،لذاتهالواجبعندهمهومحض

".الاول"العقلنيالثاهذاويسمون!علمولاإرادةولاللأولقدرةبدون

عشرةلىإوهكذا،وفلكونفسثانعقلالأولالعقلعنونشاقالوا:

،الفعالالعقلهوالعاشرلعقلوقالوا:!أفلاكوتسعة،أنفسوتسع،عقول

شأنولا.مواضعهاوتغيرالكواكببواسطةالسفليلمللعاالمدبروهو

محضاسبباالقدمفيكانأنهخلا،البتةبالموجوداتتعالىللهعندهم
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علم!ولااختيارولاإرادةولاقدرةبدونالاولالعقللوجود

والقدرةالعلممنتملكدونهافماالبعوضةأنعلمهذاتدبرومن

عشربملكوجلعزللهيسمحونلاماوالتصرفوالاختياروالارادة

المذكورترتيبهمفيمامعهذاكبيرا.علوايقولونعمااللهلىتعا!معشاره

هوس!هوبل،الاختلالبغاية-غيرهاعنفصلا-اصولهمعلىهومما

الانسانية!فييشاركهمنلىإبهالقولنسبةمنالعاقليخجلمحض

عندهمالوجودأنعليهأورد،محضوجودالواجبذاتإن:وقولهم

ذاتهتكونهذافعلى؛معدومةأمورعندهموهي،الثانيةالمعقولاتمن

الذيالوجودبأنبعضهمأجابلوجود.سببايكونلاوالعدمعدما،عندهم

المعدوموإنماموجود؛وهو،خاصوجودزعمهمفيالواجبذاتهو

وجودالواجبذاتبأنالقوللىإلهموالداعيقالوا:.المتعارفالوجود

كانفإنالوجود،يفيدهامالىإاحتاجتاخرشيئاكانتلوانها:خاص

أوجدتهيكانتوان.مخلوقةلجمهور:ابلسانأو،ممكنةكانتغيرها

.محالفهذانفسها،

وجهعلىيقالأنويمكنهذا.فيالبحثالمتكلمونأطالوقد

الوجودبهذامتصفايكن288[]2/لمإنالخاصالوجودذاك:الالزام

يوجدانفيمفتقروالمعدوم،العدموهوبنقيضهضرورةاتصف،المتعارف

منه!فررتمفيماوقعتمبهمتصفاكانوانحتما.غيرهلىإ

"الصواب1(:(")المواقف"شرحعلى"الحكيمعبد"حواشيوفي

)1(.)2/141(
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يلزملاوالمقتضيللوجود،الماهيةاقتضاءهوبلهاهنايجادإلاأنعندي

لهافاعلةوليستللوازمهامقتضيةالماهياتأنترىألاموجدا.يكونأن

وليس،الخارجفيوموجدموجودمنلهلابدالخارجييجادوالاكيف...

باعتبارفيهاالتعددواعتبارللوجود.المقتضيةالماهيةإلاهاهناالخارجفي

فيهوإنماموجد،بالوجودالاتصافحيثومنموجد،هيحيثمنأنها

".الذهن

ويرجع،التعمقيدعأنفينبغيوإلا،فذاكبهوقنعهذافهمفمن:أقول

شيء،كلخالقنهويزل،لمالذيالحقهووجلعزاللهأنوهو،اليقينلىإ

ولينته.باللهوليستعذ

انه-المشهورينمنوهو-أبيهجدعنيذكرالاكابربعضسمعتوقد

علمهو"إنما:قالالتوحيد""علمالمتأخرونيسميهمالهذكرإذاكان

."التوحيل

لاالوحلمنبحروالوساوسوالمعارضاتالمناقضاتوتلك:أقول

فيفخاضالجهةتلكمنجاءفمن،واحدة]2/928[جهةمنإلالهساحل

وجلعزاللهأعانهمنفالسعيدتورطا.إلافيهالامعانيزدهلمالوحلذاك

الساحل.لىإالرجوععلى

اللهذاتأنوهو،الاصلذاكأصلوالماالمتفلسفينأنهناوالمقصود

.تقدمكماالنفيفيأمعنوابه،متصلةولاالعالمعنمنفصلةليستلىتعا

يثبت،التفريعفيفيضطربون،الاصلهذاعلىوافقواالذينالمتكلمونفأما

الاعترافبمقتضىنفيهلىإمضطرأنهفيجد،بعدهالذيفيجيءأمرا،أحدهم

وهكذا.،الاصلبذاك
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العقولتأباهاالوحدةتلكبأنمعترفنفسهسينافابن،حالكلوعلى

بأنوتقطع-والتابعونالصحابةومنهملجمهوراعقولوهي-الفطرية

،الوحدةتلكبضدجاءتالشرائعبأنويعترف.المحضالعدمحاصلها

فييأتيكماالمتكلمينمنالتحقيقيتعانىمنعليهويوافق.كلامهمروقد

لاأنهريبفلاهكذاالامركانوإذا.والتفتازانيليالغزاعنلجهةامسألة

آخر.معنىفلنطلب،الوحدةتلكعلى"احد"وجلعزاللهقوللحملوجه

،سواهربلا،والالوهيةالربوبيةفي"الواحدإنه:السلفيينبعضقال

وسبب،السياقعلىالتطبيقلىإمحتاجالمعنىوهذا.هو"إلاإلهولا

وهو:سؤالهنايبقىلكن،"الواحد"فيمرمابنحوممكنوذلك.النزول

؟معرفغير"احد"وجاءمعرفا،القرانفي"الواحد"الاسمجاءلماذا

يعرفلاوحد:"رجليقالأنه1()اللغةكتبفي.ثالثمعنىوهاهنا

وفي.المعنىبهذااحد""رجل:يقالانههسيلمابنوعن."صلهونسبه

ومتوحد:ووحيدووحد-محركتين-وأحدوحدرجل"2(:)"القاموس"

مناحدالان...احد،رجل:قولهمالازهرينكر"وشارحه)3(:قال.منفرد"

4(:د())اح""القاموسوفي."لنفسهاستخلصهاالتيوجلعزاللهصفات

قال(".لىوتعاسبحانهاللهإلابهيوصفلاالاحدأوالواحد،بمعنى"الاحد

)وحد(."العرب"لسانانظر(1)

)2((1/.)343

الكويت..ط2(66)9/،العروستاج")3(

(4)(1/273).

045



العددبهيقصدلمالذيباللامالمعرف:"أيالاحد::قولهبعد()1الشارح

لمالذيالفرد"وهوأخيرا:الشارحقالثم."ونحوهعشركالاحدالمركب

092[]2/يقبللاأنهمعناهاأحديته:وقيلاخر.معهيكنولم،وحدهيزل

ولا،ربوبيتهفيلهثانيلاالذيالاحد:وقيل.ذلكعنلنزاهتهالتجزي

".صفاتهفيولا،ذاته[]في

نسبهيعرفلابمعنىإنهقالوا:الذيوأحد""وحدأنفالظاهر:أقول

عمن"منفرد:أيالتقييد،فيهلوحظثممنفرد.:بمعنىأنهحقيقتهإنما،وأصله

هذاكانلماولكن.لهنسيبايكونمنيوجدلاأي،"واصلهنسبهمنيكون

نأويغلب،أبلهيكونأنمنوعيسىادمغيرفيلابدإذ،الرجلفيممتنعا

نسبهيعرفلاأنغايتهوإنماذلك،وغيربعدوإنعموابنعملهيكون

نسيبلافإنه،وتعالىتباركللهثابتالحقيقيلمعنىوبهذا.عبروا=وأصله

للنبيالمشركينقولوهو،النزولسببموافقةيتضحوبهذا.البتةولانسبله

يطلققدالوصفهذاكانولما.ربكلناانسب:وسلموالهعليهاللهصلى

لاأنهبمعنىادمعلىيطلقوقد،نسبهيعرفلاأنهبمعنى،لىتعاغيرهعلى

جهةمننسبلهكانوانعيسىوكذلك،الطينمنمخلوقاكانوإنلهأب

قيل:كذلكالامركانلما-الجانبيواالملائكةفييقالهذاونحوامه،

لماالمشركينأنذلكوأكد."الاحد":يقلولم!(،خدهوالده>قل

احداليسوجلعزاللهانيزعمونانهمذلكاقتضى،ربكلناانسب:قالوا

وهذا.تقدمكمابهيعترفونفانهم،الربوبيةفي"الواحد"بخلاف،المعنىبذاك

أيضا!ضحةوللسياقومناسبتهمر،كماالنزوللسببالمناسبهوالمعنى

(1)/7(.)376
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في(1)البخاريحديثفيتقدم(الصمدادله>:سبحانهوقوله

بياحديثوفي."...الصمدوأناولدا،اللهاتخذ:قولهاياي"شتمه:رواية

عنجرير)3(ابنخرجو.".يولد.ولميلدلمالذي"فالصمد)2(:العالية

أحد".كفوالهيكنولميولدولميلدلمالذيالصمد":كعببنمحمد

يعلمذلكوتوجيهيولد.ولميلدلمأنهيستلزمالصمدأنالمرادأنويطهر

ياتي:مما

"الصمد::قالمجاهدعنصحيحينوجهينمنجرير)4(ابنأخرج

)5(البصريالحسنعنصحيحوجهومن.له"جوفلاالذيالمصمت

جبير)6(بنسعيدعنصحيحوجهومن."لهجوفلاالذي"الصمد::قال

)7(عكرمةعنصحيحوجهومنله(".جوفلا"الذي:فقالالصمدعنسئل

)8(عكرمةعنصحيحاخروجهومن(".لهجوفلاالذي"الصمد::قال

)9(:روايةفيزاد.شيء"منهيخرجلا192[]2/الذي"الصمد::قالأيضا

)7494(.رقم)1(

.33(46)الترمذيعند(2)

.73(42/5)"تفسيره")3(

.73(42/1)نفسهلمصدرا(4)

.73(42/2)نفسهلمصدرا(5)

نفسه.لمصدرا(6)

.733(/42)نفسهلمصدرا)7(

.73(42/4)نفسهلمصدرا)8(

نفسه.لمصدرا(9)
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لاالذي"الصمد::قال()1الشعبيعنصحيحوجهومن.يولد"ولميلدلم"

.("الشرابيشربولاالطعامياكللا"الذي)2(:روايةوفي."الطعاميطعم

"لا:اللهعبدقال)3(،أبيهعنبريدةبناللهعبدعنضعففيهوجهومن

الصمد::قال(وسلموالهعليهاللهصلىالنبيلىإ)يعتيرفعهقدإلاأعلمه

"الصمد::قال)4(عباسابنعنضعففيهوجهومن".لهجوفلاالذي

"الصمد::قال)5(المسيبابنعنضعيفوجهومن".باجوفليسالذي

".لهحشوةلاالذي

لنفيالمعنىهذاواستلزاممجاهد،قولمثللىإتعودكلهاالأقوالهذه

بنمحمدوقولالعاليةأبيوحديثالبخاريحديثفيكما-والوالدالولد

علىولدلهيكونأنيمكنلاكذلكيكونمنأنوذلكظاهر.-كعب

منيخرجأنعلىيتوقفذلكلان؟نحوهأوالتناسلفيالمعروفالوجه

أب،لهيكونلاكذلككانمنوهكذا.الابنمنهيتكونشيءالأبجوف

الذيللمصمتأبففرض،الذاتفيالابنشبيهيكونأنلابدالابلان

التابعينمنأكابرعنصحتهمعالمعنىوهذا.الأبوةنفييستلزملهجوفلا

العالية،وأبيالبخاريلحديثيو،للسياقالمناسبةواضح-رأيتكما-

علىدلالتهمنأقربيلدلمأنهعلىالمعنىهذادلالةفإنيلد"؛لم"ولتقديم

.732(4/2)نفسهلمصدرا(1)

نفسه.لمصدرا2()

.733(4/2)نفسهلمصدرا)3(

73(.42/1)نفسهلمصدرا(4)

733(.4/2)نفسهلمصدرا(5)
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يخفى.لاكمايولد،لمانه

وائلبياعنالاعمشعنصحيحوجهمن(1جرير)ابناخرجلكن

)2(:وقال."سؤددهانتهىقدالذيالسيد"الصمد::قالسلمةبنشقيق

فيعباسابنعنعلي،عن،معاويةثناقال،صالحبوثنا:قالعلي،"حدثنا

الذيلشريفو،سؤددهفيكملقدالذيالسيد:يقول(لصمد>:قوله

قدالذيلحليم1و،عظمتهفيكملقدالذيوالعظيم،شرفهفيكملقد

قدالذي292[]2/لجباروا،غناهفيكملقدالذيوالغني،حلمهفيكمل

كملقدالذيوالحكيم،علمهفيكملقدالذيوالعالم،جبروتهفيكمل

".لهإلاتنبغيلاالتيصفتههذه،سبحانهدثه1وهووالسؤدد.الشرفانواعفي

وربما،بالتدليسمشهورمدلسوهو،الاعمشفيهوائلبياعنوالسند

منقطع.ذلكمعوهو،كلامفيهعباسابنعنوالسندالضعفاء)3(.عندلس

.73(4/25)نفسهلمصدرا(1)

.736(4/2)نفسهلمصدرا(2)

يضرهفلا،بهلاختصاصه""الصحيحينفيمعتمدةوائلأبيعنالاعمشرواية)3(

منروايةردفيتعطعناولو.وائلبيأعنيته1روغيرفيالتدلي!منشيءوجود

راجع.وغيرهماوالثوريكمالكالائمةمنكثيرروايةلرددناالتدلي!منبشيءرمي

ابنعنطلحةبيأبنعليروايةوأما.المدلسينمراتبفيحجرابنالحافطرسالة

منوهماجبير،بنومجاهدعناخذهايكونانأمرهامنيكونمافاقمىعباس

ابنعنالرواةأركانمنركنيناقوىلىإفاستندت،عباسابنأصحابثقاتخيار

كابنالماثورالتفسيرائمةاعتمدهاولذلكيوهعها،انهيطنبماقوةفزادتعباس

[.]مع.اعلموالله.وغيرهماحاتمبياوابنجرير

عن-عليروايةوكذلك،وجيهوائلابيعنلاعمثزروايةفيفضيلتهذكرما:قلت
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على-الخليليعن")1("الاتقانفي-كماالحفاظجمعأطلحةأبيبنعلي

وأمجاهدبواسطةعنهيرويإنما:بعضهموقال.عباسابنمنيسمعلمأنه

والثابتغيرهما.بواسطة،فييرويلاانهعلىدليلولاجبير.بنسعيد

مر.كما]2/392[هذا،خلافالصمدتفسيرفيعنهما

إليه،يصمدالذيالسيدهوالعربعند"الصمدقال)2(:جريرابنلكن

الشاعر)3(:قولومنهاشرافها.بهتسقيوبذلك،فوقهأحدلاالذي

)1(

)2(

)3(

وما؟بذلكالسنداينولكن]كذا[،وسعيدمجاهدبينهماانثبتإن،عباسابن

مجردفإننظر،فيه،عباسابنعنلروايتهحاتمبياوابنجريرابناعتمادمنذكره

لهايشهدماهناكيكونانلجوازإسنادها،ثبوتعلىيدللاالروايةعلىالاعتماد

كونمعية1الروعلىالاعتمادبهيسوغمماذلككيراو،نزولسببأوسياقمن

المذكورينالامامينانإثباتالسهلمنليسأنهعلىضعيفا.نفسهفيإسعادها

إنماالمذكوربالاعتمادالمقصودكانإنلاإاللهممتونها،كلفيالروايةهذهاعتمدا

إخراجهمالثبوتذلكفيحجةفلاوحينئذفيها،الطغنوعدملها،إخراجهماهو

روايةمنذلكعلىالامثلةبعضذكرتوقد.الضعيفةبالاسانيدلرواياتمنلكثير

وافتتانهالمراةلىإالسلامعليهداودنظرقصةمنها،تاليفيبعضفيحاتمأبيابن

برقم"الضعيفةالاحاديث"سلسلةفيخرجتهماوقد،وماروتهاروتوقصةبها،

(41/3017).

كلاممنعليلىإالسنديسلمفلا،الاتصالمنفضيلتهذكرهبماسلمنالوأنهعلى

الليث،كاتبصالحبهعرفالذيالضعفلىإبذلكمشيرا،المصنفذكرهكما

[.]ن"غفلةفيهوكانت،كتابهفيثبت،لغلطكثير"صدوق:داالتقريب"ففي

/6(.)2332

737(.4/2)""تفسيره

="اللغةجمهرةو"31(26/)"القرآنمجاز"فيوالبيت،الاسديعمروبنسبرةهو
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الصمدوبالسيدمسعودبنبعمروأسدبنيبخيريالناعيبكرألا

)1(:الزبرقانقالو

صمدسيدإلارهينةولا.............0000000000000000005.

المعروفالمعنىالكلمةبتأويلأولىهوفالذي،كذلكذلككانفإذا

أولىكانصحيحابريدةابنحديثكانولو.بلسانهالقرآننزلمنكلاممن

اللهعنىبماأعلموسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسوللان،بالصحةالاقوال

".عليهأنزلوبماثناوهجل

بمعنى:"صمد"أنالاشتقاقمراعاةمعالبيتانعليهيدلالذي:أقول

القصرمنالايةفيفتؤخذ،"فوقهاحدلا"الذيزيادةفاماكثيرا.إليهمصمود

العربية،فيأشهركأنهكانوإنالمعنىوهذا.لجزئيناتبريفيقتضيهالذي

المعنيين.يساعدوالاشتقاقفيها،معروفالاولفالمعنى

يعطشلاالذي:الرجالمنالصمدعمرو:أبو"قال)2(:""اللسانوفي

وأنشد:،الحربفييجوعولا

572(/1)""السيرةفيهشامابنونسبه329(.)2/"اللالئسمطو"657()ص

378()5/للزجاج"القرآن"معانيفينسبةبلاوهو.نضلةبنمعبدبنتهندلىإ

و"تهذيب)2/288("القاليو"أمالي58()صلسكيتلابنالمعطق"إصلاحو"

خير(.)صمد،"العربو"لسان(51./21)"اللغة

2(:0/254)"القرطبيتفسير"فيكماوصدره31(.6)2/"القرانمجاز"فيكما(1)

*واعتمدوالليلبنصفجميعا*سيروا

.صمد()مادة(2)
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صمدتتسبنتىكباسو؟فوقهاوسارلة

العلموالاسود:عمود،كانهالسماءفيالذاهبالمرتفعلجبلا:السارية

".شحاعرخلكت

ويظما.فيجوعلهجوفلاكانهأي،المبالغةعلىوهذا:أقول

التابعين،ائمةعنبهالقولثبوتالاولالمعنىصحةعلىدلالةوكفى

لىإ(1)الاجلةبعضوذهب.النزولوسببللسياقمناسبةالأوضحهوثم

492[]2/اللفظاستعمالصحةعلىمبنيإماوهذا.المعنيينكلاتصحيح

وتصحيحه.له"الاخلاصسورةتفسير"فيتيميةابنالإسلامشيخبهيعنيكانه(1)

الستعمالبابمنليسوالتابعينالصحابةمنالمفسرينأئمةعنالواردةنيللمعا

عنهاللهرضيولكنه،الإباحيالتخييربابمنولا،معانيهأومعنييهفيالمشترك

فالسيدالصمد،معنىوجوهمنوجهمنهامعنىوكل،متلازمةلانهاكلهاصححها

الطعامعناستغنىالذيهووغناهوحكمتهوحلمهوعلمهسؤددهفيكملالذي

والامعاء.لمعدةواوالبطنلجوفاعنلىوتعا،والشراب

لامتشابهةمتلازمةأنهاالتفسميرفيالسلفأقوالمننقلفيمايرىالاسلاموشيخ

منوجهيذكر،المعنىوتقريبالتمثيلبابمنأكثرهابلمنهاوكثيرفيها.اختلاف

وقلترغيفلىإفأشرتالخبزعنأعجميسألكلوكما،أنواعهمنونوعوجوهه

فطيرلىإثالثوأشارهذا،الخبز:وقالاخربشكلرغيفلىإغيركوأشارهذا،له

علىالاعجميعندالتفاسيرهذهفتجتمعهذا؛مثل:وقال،بقلاوةأوبقسماطأو

وأخبزفكلها،الصناعةكيفياتتنوعتولو،الحبدقيقمنصنعماأنهكليمعنى

إذاوكذلك.تناقضولاتضادولاتعارضفلاوحينئذ،بهشبيهإوالخبزنوعمن

بعضهاويبنيبعضابعضهايشرحمتلازمةوجدناهاللصمدالسلفتفاسيرتأملنا

]مع[..أعلمواللههلنقائصعنوتنزيههاللهعظمةإثباتعلىكلهاتجتمعبعضا،
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من:قيلكأنهالاباحي،التخييريشبهماعلىوامامعا،معنييهفيالمشترك

.أصابفقدعليهوبنىهذافهمومن،أصابفقدعليهوبنىهذافهم

لانوجل،عزاللهعلىمحالالاولالمعنىإن:يقولونوالمتكلمون

فيماهاهناالكلاموانمابهم،الانلناشانولا.الاجسامصفاتمنذلك

بعضعنالمرويالتابعينكبارقولسمعتوقد،الاولونالمخاطبونفهمه

منالمتعمقونينكرهاالتيالمعانيينافيلاأنهالواضحومن.الصحابة

نأحاصلهوانماينافيها،لانيالثاالمعنىوكذلكوأحاديثها.الصفاتآيات

أنهوحاصله.يهمهمفيماقصدهلىإالخلقيعمدالذيهوسبحانهالله

الالوهية.واستحقاقبالربوبيةالمنفردسبحانه

تلكينافيمافيهليس،واضح(يولذولمادلم>:لىتعاقوله

المعاني.

أبيحديثفيمر<أحدله،!فوايكنولم>:سبحانهقوله

ابنوأخرجشيء".كمثلهوليسعدلولاشبيهلهيكن"ولم1(:)العالية

شيء،كمثله"ليس:عباسابنعنطلحةأبيبنعلينسخةمنجرير)2(

:قالمجاهدعنصحيحوجهمن)3(وأخرج.القهار"الواحداللهفسبحان

الكفء.هوهاهنالمنفيو،للثانيمتضمنالاولوالمعنى"."صاحبة

،مكافأةليستوغيرهاوالقادريةو]لعالميةالوجودفيجماليةالإوالمشاركة

.738(/42)"الطبريتفسير"وانظر.33(46)الترمذيعند(1)

.738(/42)"تفسيره"(2)

.73(42/9)نفسهلمصدرا)3(
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ناقص،ممكنمستفادووجود،كاملجبوتيذاوجودهوإنمالواقعإذ

مشابهة،عليهايطلقأنيصحالمشاركةتلكأنفرضفلو.ذلكعلىوقس

التيالمعانيينافيماأيضاهذافيفليس،المكافئالشبيههوهنافالمنفي

.المتعمقونينكرها

****
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الرابعلمقصدا2[259/]

وأفكر،لىالاوالثلاثةالمقاصدفيالنظرأعيدحتىأمهلوني:المتكلم

.بعدهفماالرابعالمقاصد:بقيةفيالسلفيفليتكلمالناقد:

منكغيرهم-أولاوالسنةبالقرآنخوطبواالذينالعربكان:السلفي

وجل:عزاللهأنالشرائععنتوارثوهوماالفطريةبعقولهميعلمون-الناس

أنهيعلمونفكانوا[.11:]الشورى<الجصيرهوافمميعشفء!>لتسممثلهء

ولاجنيولاطائرولاإنسانولاكوكبولاشجرولابحجرليسسبحانه

برهوبليعرفوها،لموالتيعرفوهاالتيالمخلوقاتمنمخلوقولاملك

عزاللهوجوديعتقدونكانوابأنهمالقرانلهمشهدوقد.وخالقهشئكل

السمعيملكوالذي،والارضالسماءمنيرزقالذيوأنه،وربوبيتهوجل

الامرويدبر،الحيمنالميتويخرج،الميتمنالحيويخرجوالابصار،

بيده،العظيمالعرشورث،السبعالسماواترثفيها.وماالأرضوله،كفه

،والارضالسماواتخلق.عليهيجارولايجيروهو،شئكلملكوت

ماء،السماءمنينزل.لهويقدريشاءلمنالرزقيبسطوالقمر.الشمسوسخر

غيرلىإ.العليمالعزيزوهو،والارضالسماواتحلق.الارضبهفيحيي

وسورة،98-48:(لمؤمنون)اوسورة1،3:(يونس)سورةانظر.ذلك

،87و9:(لزخرفا)وسورة8،3:(مرلزا)وسورة،36-16:(لعنكبوتا)

.(1()621ص1)ججرير"ابنو"تفسير22-12(:)البقرةوسورة

هجر.دار.ط3(1/39)(1)
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سبحانهللهأنيعقلونالفطريةالعقولأصحابمنكغيرهموكانوا

ماجنسمنأنهيتوهموانموجباذلكيكنولمبنفسها،فائمةذاتالىوتعا

لجناوجوديعتقدونكانوافقد.ذلكمنلشيءمماثلاولا،ويلمسونهيرونه

كلامها،يسمعونولايرونها،لاوهم،بحضرتهمتكونقدنهاو،لملائكةو

عنبعدووأجلأعلىوجلعزاللهأنويعلمون.لهمبمزاحمتهايحسونولا

الموجودأنيعلمونالناسمنكغيرهموكانوا.ويلمسونهيرونهمامماثلة

متصلاولا،خارجهولاالعالمداخللايكونأنيمكنلاحقيقةبنفسهالقائم

عنها.بعيداولاالذوات692[]2/منغيرهمنقريبالاعنه،منفصلاولابه

سماواته.فوقالذيعرشهفوقلىوتعاتباركاللهأنيعتقدونفكانوا

كأيديهم،يداذلكمنليفهموا-مثلا-اللهيد:لهمفيلإذيكونواولم

نحلة،رأس:يقال.إليهالمضافباختلافيختلفالمضافأنيعلمونفانهم

فما،ترىكمافيختلف؛حصانرأس،إنسانرأس،حمامةرأس،جرادةرأس

ولابإنسانليسلىتعاأنهيعلمونكانواأنهمفدمنامامع"؟الله"يدبنحوبالك

أعلىنهو؛مخلوقاتهمنلغيرهاولاذلكمنلشيءمماثلولاملك،ولاجني

نهاو،والملائكةلجناوجوديعتقدونكانواوأنهم،كلهذلكمنوااكبروأجل

ولاحسالهايدركونولاكلامهايسمعونولايرونهالا،بحضرتهمتكونقد

مماثلةعنبعدووأجلأعلىلىوتعاتباركاللهأنويعلمونأثرا.

.المحسوسات

المضافتصورأمكنهمثلهأوإليهالمضافيعرفكانإذاوالانسان

مرإلاهناكيبقلموإلا،شبيهأومثل،:يقالأنمعهيتأتىتقريبا،أوتحقيقا

ماإلامثلايدهمنيتصورلموجلعزاللههوإليهالمضافكانفإذا.ليجماإ
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تكونأنجماليةالاالمشاركةتلكمنيلزمفلا.وكبريائهوجلالهبعظمتهيليق

يطلقلافإنه،الفطريالعربلسانبمقتضىبهاشبيهةولاالمخلوقمثليده

لى:تعاقولهعلىالكلامأواخرفيسبقوقدبهذا".شبيه"ذاكذلكمثلفي

.تذكرهينبغيما9شئ>ليسكمثله-

عزللهأنيعتقدونكانواالعربأنيتوهملئلاهذا،استحضارفينبغي

قولمنذلكقهمواأو،ذلكيجوزوناومثلهما،اوإنسانيدي:يدينوجل

بعضفيكانفإنهذا،علىوقس75[.]ص:<يدئ>خلسن:لىتعاالله

عنلصرفهكافيةقرينةكانتالقومفعقول،المماثلةظاهرهيوهمماالنصوص

الكلامفيتحقيقهاتقدمقدفهذهأمر،مطلقفيمماثلةتكوننإلاذلك،

.،شفء>ليسكمثله-:لىتعاقولهعلى

كانلماموافقةبالعقائدالمتعلقةالنصوصجميعوليست:السلفيقال

غيرلىإ،البعثوينكرونالولد،لىتعااللهلىإينسبونكانوافقد،العربعليه

.القرآنعليهمردهمماذلك

****
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الثامنلىالخامسالمقصدا792[]2/

نظرهملىإولاوافقهومنسيناابندعوىلىإنلتفتلسنا:السلفيقال

حق،فهوالسلفيينالمأخذيننظرفيحقاكانماكل:نقولبل،فيهالمتعمق

فيهماالاولالبابفيتقدموقد.باطلفهونظرهمافيباطلاكانماوكل

عليها.بنيومادعواهمتسقطوبذلك،كفاية

تباركاللهلىإالكذبنسبةهوإنماوافقهومنسيناابنكلاموحاصل

خبرمماكثيرفيالرسولوالى،وغيبهنفسهعنبهأخبرمماكثيرفيوتعالى

تلكمنبأنلحجةاعليهتقوممنومنهم،اعترفمنمنهمفان.ربهعنبه

ومابين،ظاهرهومابطلانهيزعمونالذيالمعنىعلىدلالتهافيالنصوص

ماالسلفيينالمأخذينفيليسأنهمع؛مثبتمؤكدهووما،واضحصريحهو

فهمعنمثلهمكانومنالاولينالمخاطبينأفهامتصرفقرينةيعدأنيصج

الظواهر.تلكتثبيتفيالوضوحكلواضحهومافيهمابلالظواهر،تلك

جميعزعمهمفيالكذبيتناولأنيلزمهبلهذا،علىأمرهميقتصرولا

كتابه،وعلى،رسولهوعلى،وجلعزاللهعلىالثناءفيالواردةالنصوص

ذلك،ونحولإبانة1ولبيان1ولهدايةو]لحقوابالصدق=الاسلامدينوعلى

أضحدق>ومق[،122]النساء:(قيلاالئهمنأضدق>ومق:وجلعزاللهكقول

يحصى.لامماذلكوغير87[]النساء:<حديثاأللهمن

،الكذبعنوجلعزاللهتنزيهبالضرورةالاسلامدينمنالمعلومومن

تقدموقد.دينهعنأوعنهبهأخبروافيماأي،عليهالكذبعنأنبيائهوتنزبه

ثبتفإن.ذلكعدافيماالكذبتعمدعنتنزههمبيانوفيهذلك،فيالكلام
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أنهافالظاهر،الكذباسمعليهيطلقمماالسلامعليهإبراهيمكلماتأن

سماهافقدالانبياء،عنحكيماأشدفهيوبالجملةمر.كماالنبوةقبلكانت

خطايا"،"()1الحديثفيوسميت،""كذباتالسلامعليهماومحمدإبراهيم

وتقتضيالمحشر،فيالشفاعةرتبةعنبهتقعدأنهاالسلامعليهإبراهيمويرى

وجل.عزربهمنيستحتيان

المتعمقونزعمالتيالنصوصوبينالكلماتتلكبينأوازنأنوأرى

إبراهيميكونأنيلزمهمأنهللناظرليتضح،الظاهرة892[]2/معانيهابطلان

لها.نهايةلابدرجات-فحسبمحمدمنلا-العالمينربمنأصدق

:وجوهمنوذلك

غيرها.عمرهطولمنهيقعلم،فقطثلاثإبراهيمكلماتأن:الأول

كتبوسائرالتوراةنصوصأنيزعمونأنهمعلىالافا،تبلغالنصوصوتلك

كذلك.وجلعزالله

تعمالنصوصوتلك،موقتةمقاصدفيإبراهيمكلماتان:نيالثا

القيامة.يوملىإالأزمنة

النصوصوتلك،فقطخاطبهمبالذينتتعلقإبراهيمكلماتأن:الثالث

القيامة.يومإلىإليهاالناسحاجةتعم

عزاللهعنإخبارفيهاليس،دنيويةمقاصدفيإبراهيمكلماتأن:الرابع

وأساسه.الدينأصلفيالنصوصوتلك؛دينهعنولاوجل

وثوقهمفيشتدنبيا،خاطبهمالذينعنديكنلمإبراهيمأن:لخامسا

تخريجه.سبقلذيالطويلالشفاعةحديث(1)



بهلكهوحديثاأخاكتحدثأنخيانة"كبرت(:1)الحديثوفي،بخبره

الذينالمسلمونبهامخاطبالنصوصوتلك".كاذببهلهوأنت،مصدق

الله.رسولمحمداوأناللهكتابالقرانبانيومنون

إلايحدثهملاأنلمخاطبيهالتزمقديكنلمإبراهيمان:السادس

أصدق>ومن:لىتعاقالوقدلسنة،والكتابفيالنصوصوتلك،بالصدق

،87[]النساء:<حديثادثهمنأصدق>ومن[،122]النساء:(قيلااللهمن

ذلك.وغير33[:]الزمر(بالفحذقجاءوالذى>

وتلك،الواقحللمعنىالاحتمالقريبةإبراهيمكلماتأن:السابع

الواقع.أنهالمتعمقونيزعمعماالبعدبغايةأكثرهاالنصوص

مؤكدةمنهاكثيرالنصوصوتلكتوكد،لمإبراهيمكلماتأن:الثامن

التأكيد.غايةفيهطاهرةهيفيما

فيمنهاكثيرتكررالنصوصوتلكممرر،لمإبراهيمكلماتأن:التاسع

والسنة.الكتاب

نأمقتضية،للمخاطبينظاهرةكانتإبراهيمحالأن:شرالعا992[]2/

حالتكنفلم،ذلكخلافعلىالنصوصوتلك.إيهامهمفييترخص

برفأما،المحضالصدقإلاتقتضيوسلموالهعليهاللهصلىمحمد

فيه!يقالأنعسىفماالعالمين

حديثمن(7194)داودبوو)393(المفرد"الادب"فيالبخارياخرجه(1)

()17635""مسندهفياحمدواخرجه.ضعيفوإسناده،الحضرمياسيدبنسفيان

.جدضعيفواسناده،سمعانبنالنواسحديثمن
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قبليمكنهيكنولم،الكلماتتلكلىإاحتاجإبراهيمان:عشرالحادي

وتلكنحوها.أوالكلماتتلكعنيغنيهبمالحوادثالتلكالاستعدادذلك

الناسخلقإنماوجلعزاللهفإنحقا.تكنلملوهذاخلافعلىالنصوص

يزعمهماالامرنفسفيلحقاكانفلو،الرسالةاوائلتقريرهتقدمكما،لعبادته

ذلكلادراكترشحهمالتيالهيئةعلىالناسلىتعااللهلخلقالمتعمقون

الافاقاياتمنلهمويهتئعقولهمفييزيدبأنوذلك.شديدةصعوبةبدون

كتبه،فيبهخاطبهمإذحتى،أذهانهملىإلحقاإدراكيقربماوالانفس

يحبمنأمكنذلك=فيالقريبةالدلائلعلىونبههم،رسلهألسنةوعلى

ويدركه.ذلكيفهمأنفيهويرغبمنهملحقا

مأ؟الناسحالعليهيكونماوجلعزاللهيعلمألم:للمتعمقينفنقول

اياتمنلهمويهيئالمذكورةالهيئةعلىيخلقهمأنعلىيقدرلمولكنعلم

الحكمة،باقتضاءيعبألمولكنوقدر،علمأمذكر؟ماوالانفسالافاق

فيالناسيوقعالذيوالتلبيسالكذبلىإأخيرا-وحاشاه-سبحانهفاضطر

بعضيقبلواأنعلىوحرضا،الأصولفيلأجلهخلقهممانقيض

يأتي.كماالمفاسدمنذلكعلىيترتبمامعهذا(؟)1الفروع

محققة،حاجةإليهامحتاخاإبراهيمكانإبراهيمكلماتان:عشرنيالثا

فيكانواالعربفإن،ذلكخلافعلى-حقاتكنلملو-النصوصوتلك

عنلجوابافيسلفكماذلك،وغيروربوبيتهاللهبوجوديعترفونجاهليتهم

يعترفممابهيعترفونكانواماعلىأولاالشرعبنىفلو.الرابعالمقصد

عنوسكت،منهويقربيشبههماوعلىالأمر،نفسفيحقأنهالمتعمقون

نقص.اوخللوفيها(،)طفيالعبارةكذا(1)
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فأي،الشرعقبولعنينفرهمماذلكفييكنلم=عقولهمتأباهمماغيره

باطل؟أنهالمتعمقونيزعمبمايخاطبواأنلىإدعتحاجة

يزعمهلمالجملةافيلجامعابالأصلالشرعجاءهملو:أقولبل

ثم،خارجهولالمالعاداخلليسوجلعز03[0]2/اللهأنوهو،المتعمقون

قدرةمن5تأباعقولهمكانتماإثباتفيصنعكماوالاستدلالالدعوةكرر

تتقبلهعقولهمكانتمانفيفيصنعوكماالاجساد،حشرعلىوجلعزالله

يزالونلاثم،لذلكيخضعمنفيهملكانولدا=وجلعزللهأنمنتوجبهأو

ذاكقبلواوطلبهالعلملىإالمنتسبينمنيحمىلامنترىوأنت.يزدادون

5فقلدو،المتكلمينمنالظنبهأحسنواممنفروعهوبعضلجامعاالاصل

بنصوصولا،بعقولهممبالينغير،يخالفهمنوعادوا،لهوتعصبوا،ذلكفي

5.قلدوممنعندهمأجلهومنبمخالفةولا،والسنةالكتاب

المتعمقالنظرويردها،الفطريةالعقولتنبذهابمقالاتأفرادجاءوقد

ذاكإنكارفييستندونكانواإنماوالعرب.يحمىلامنتبعهمذلكومع،فيه

عندهموسلموالهعليهاللهصلىالنبيوكان،الفطريةعقولهملىإالاصل

وحبوالعدلوالامانةبالصدقبينهممعروفاخلقا،فضلهمونسبا،أوسطهم

فلو،بالمعجزاتجاءهمثم.جاهاولارياسةيريدلا،عليهلحرصوالحقا

وجدكما،ويتبعهيقلدهمنمنهميجدكانأما،ونحوهالاصلبذاكجاءهم

الولدنسبةنفيفينف!هالرسولوجدكمابل،الاخرونوالافرادالمتعمقون

عنلجوابافيوسيأتيالاجساد؟حشرإثباتوفي،وجلعزاللهلىإ

هذا.علىزيادةالعاشرالمقصد

الاصلذاكيخالفماعلىموافقتهمإظهارلىإدعتالحاجةنوهب
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هومماثلاثةأونصانأونصيكفيكانفقدذلك؛ساغوأنه،فروعهوبعض

يوافقهمماعلىذلكفيحملون،يوافقهملمامحتمليوافقهمماغيرفيظاهر

علىالمعنيينيحتملفمماولابد،كانفإن.وأهوائهمعقولهمبمقتضى

نحويكونأنغايتهضعيفا،ظهورايوافقهمفيماظاهرايكونأوالسواء،

يزعمالتيالنصوصبتلكمملوءينوالسنةالكتاببالفما.إبراهيمكلمات

واضح،صريحهوومابين،ظاهرهوماومنها،باطلظاهرهاأنالمتعمقون

كله؟ذلكلىإتدعوالضرورةكانتفهلمؤكد،مثبتمحققهووما

فيبالبيانيتداركهاأنالحكمةتقتضلمإبراهيمكلماتعشر:الثالث

.تقدمكمامامفسدةعليهاتترتبولم،موقتةقضايافيكانتلانهاالدنيا،

لحكمةالاقتضتالمتعمقون03[1]2/يزعم(كما)1كانتلوالنصوصوتلك

فأماشيء.هذامنيقعولم،الحقيبينبماالشرعيتبعهانباتااقتضاء

فيها.الكلاممرفقد،الثالثالمقصدفيالمذكورةالاشارات

العقل.لىإالشرعوكلهم:قيلفان

فيهالمتعمقلنظرو،تقدمكماالنصوصتلكيوافقالفطريالعقل:قلنا

معبالوقوفالمؤكدالامرمعهذا.أهلهوعنعنهالتنفيرالشرعفيجاء

منعلىوالكفروالصلالبالزيغلحكموابهما،والاعتصاموالسنةالكتاب

بالرجوعوالامربهما،كملقدالديننوفيهماكلهلحقاأنوتأكيدخالفهما،

حلفه،منولايديهبينمنالباطليأتيهلاالكتابأنوبيانإليهما،التنازععند

ذلك.وغير،مستقيمصراطلىإيهديالرسولوأن

)1()ط(:"لما!تحريف.
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ومنخطايا،تسميتهامنيظهرالسلامعليهإبراهيمكلمات:عشرالراببع

وعزمالدنيا،فيعليهاندمأنهأجلهامنالمحشرفيربهمنواستحيائهخجله

صلىمحمدندملىإيشيرمايردلمالنصوصوتلكمثلها.لىإيعودلاأن

فهووجلعزالربفاما.ذلكخلافالواردبلأجلها،منوسلموالهعليهالله

.والشهادةالغيبعالم

ترتببلما،مفسدةعليهاتترتبلمإبراهيمكلماتأنعشر:الخامس

ترتب"أختيهي":فقوله.جليلةمصالحوتحصيل،عظيمةمفاسددرءعليها

الظلم.ذاكمنوأعوانهلجباراوسلامةلجبار،ابطشمنإبراهيمسلامةعليها

وما،الأصنامتحطيممنتمكنهعليهاترتب98[:]بالصافات(سقيم!ياق:وقوله

الاصنامعبادعلىالحجةإقامةعليهاترتبوالثالثة.الحجةإقامةمنذلكتبح

الكدون(أنتمنكم!:لبعضبعضهمفقال،الاعترافلىإاضطرواحتى

مافيهاهيالتيمعانيهاالمتعمقونيكذبالتيالنصوصوأما64[.]الانبياء:

المكذبونيزعمكماكانتفانمؤكد؛محققو،واضحوصريح،بيقظاهربين

تحمى:لامفاسدعليهاترتبفقد

اللهيخلقلملوحتى،السابقةالوجوهفيتقرركما،النقصلزوم:الأولى

فيماالبتةنقصيلزملابل،يقاربهماولا،النقصذاكمثللزملماالناسلىتعا

.أرى

عليه.الناسوحمل،الدينأصلفيالباطلالاعتقادتثبيت:الثانية

وهم-""الخاصةسيناابنيسميهمممنكثيرحمل:الثالثة203[]2/

تلكفيهيرونلأنهم،البتةالشرعتكذيبعلى-العقليالنظرفيالمتعمقون
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جاءماحقاالشرعهذاكانلو:فيقولون،باطلةمعانيهاأنيرونالتيالنصوص

لاالصادقونوالانبياء،يكذبأويجهلأنمنجلوأعزلىتعاوالله،بالباطل

.ترىكماباطلسيناابنواعتذار.عليهيكذبونولاربهميجهلون

.حالكلعلىحاصلةفهي،المفسدةهذهأما:قيلفان

هذهتبعةكانتالمكذبونيقولكماالنصوصكانتإنلكن:قلت

هذهتبعةفإن-السلفيونيقولكما-حقاكانتإذافأما.عليهاالمفسدة

الفطرةعلىمنهيلوحماوتقديمالنطر،فيالتعمق،علىتكونالمفسدة

علىتبعتهاتكونخرىوبعبارة.رسولهوكلاماللهوكلامالفطريةوالعقول

مصلحة.الشرعلىإبالنظرذلكويكون،لحقاعلىوإدناره،لهوىااتباع

ورسوله،بادلهإيماناقواهمو،إخلاصاالمومنينأشدحمل:الرابعة

ماخلافيظهرمنتكفيرأوتضليلعلى=والسنةبالكتاباعتصامالزمهمو

تجهيلعلى""الخاصةوحمل"؛"الخاصةمنالنصوصتلكعليهدلت

منهم.والسخريةوتضليلهمالمخلصينأولئك

منالدينفيالافتراقفيماعلماإذاالفريقينأنالعجبأعجبومن

في-المتعمقينزعمعلى-أوقعهماالذينفسهالدينمنطلباالفساد

عزاللهقولإلايجدانفلا،المخلصعلىيدلهماأنعنه،زجروقد،الافتراق

لاخراواليؤمباللهتؤمنونإنكنغوالرسولاللهإلىفردوهشئءٍفىتنزغم>فان:وجل

95[.]النساء:(دأودلاحسنوخئرذلك

:فيقولون،السلفيونفأما.والسنةالكتابتحكيمإلىالفريقانفيتداعى

الكتابقضىأجابواإنأنهمفيعلمون"،"الخاصةواما.نبغيكتاماذلك
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الاية:تلكيليماالسلفيونتلاأعرضواوان،النصوصبتلكباتاقضاءوالسنة

دبلكمنأنزلومآإليكنزلبماءامنرأنهخلزعمونالذيتإلىتر>ألم

أنالشتطنويرلدبه-يكفروانأمرووقدالطغوتإلىيتماكمواأنيريدون

الرسوللىواللهأنزلماإلىتعالؤلهغقيلوإذا!بعيداضنلأيضفهم

]2/303[61[.06-دنساء:(]صدوداعنثيصدونالمنمقننرأئت

طنهضشجرفيمايحكوكحتئلايؤمنوتفلاورئك>:ذلكبعدوقوله

65[.دنساء:]<لممئليماويسلمواقضئتمماأنقسهخحرجافىمجدولاثم

البابيفتحالشرعيةالنصوصبعضفيالكذبوقوعأن:الخامسة

نفسههوهذا.سيناابناعتذارقبولفرضعلىحتىكلها،الشريعةلتكذيب

نأفيزعمونالاعتقاديةالنصوصبعضفييوافقونهالمتكلمينأنعلملما

نصوصلىإثمالعقائد،فيأخرىنصوصلىإذلكجرباطلةظواهرها

والنشوربالبعثالمتعلقةالنصوصلىإثم،والارواحوالنبوةلملائكةباتتعلق

منيكوننيريدمنكلعلىقضىبأنختمثم.ذلكوغيروالنارلجنةوا

البابففتح.مجالفيهللرأيفيماالشرعلىإيلتفتلابأن"الخاصة"

وغيرهم.الباطنيةلاصحابهومهد،بمصراعيه

دعتوتلبيسكذبالشرعيةالنصوصفييكونانجازلوانهريبولا

منالنصوصمننصيسلملممفاسد،عدةعارضتهاوانما،مصلحةإليه

اتبعواإنماالانبياءوأن،باطلالشرعأنهذاحاصلوانما.ذلكاحتمال

تهم.تخيلااتبعوايكونواأن"لخاصةا"عندلهمأحواحسنو.أهواءهم

عماورسلهوكتبهوجلعزاللهتنزيه:مؤمنفيهيرتابلاالذيلحقوا
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الاهواءاتباعنو،""الخاصةانفسهميسمونالذينالظالمونيقول

آلسومثلبآلأخرةيوِمنوتلاللذين>الفجار.أولئكصفةهيلتخيلاتو

06[.:]النحل<الحكيماتعريزوهوآلاغلى>ألمل)1(لرسلهثم<ولله

****

كلعنوتنزهه،والكمالوالسؤددبالصمديةتفردهوهو،وحدهللهالاعلىالمثلبل(1)

فيالأعلىالمثلاستعملواالذينالعصريونفالكتاب.وذموشينونقصعيب

منه.اللهارادهعماالاعلىالمثلحرفواقديتطلبهلمنالمرجووالكماللنظرمطمح

لوصففيالاعلىالمثلودله:يقالانالاعلىالمثللمعنىالاوفقوالتعبير

قالكماووصفهاللهعناخبروفيماالمبينلبلاغوالواضحالبيانولرسله،بالكمال

دلهوالحئد!المرسب%على!وسئغيصفونضاانعزةرترتكسبحن>:لىتعا

نفسهنزه":معناهماتيميةابنالشيخقال[.182-018:]الصافات(آلفالمينرث

لىتعاباللهيليقلاعمالهمأقولسلامةالمرسلينعلىوسدبم،المبطلونبهوصفهعما

فيبالمعنىاهـملخصا"لعالمينرببربوبيةوصفهعلىنفسهوحمدونفيا،إثباتا

الاعلى،المثللهبانهلىتعااللهغيروصفستنكارواما"."الواسطيةمنلايةتفسير

[.]مع.اعلموالله.المحققينالهندشيوخبعضمحاورةمناستفدتهفقد
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التامعلمقصدا3[40]2/

ذكروما.حالهعلاموقد،قبلهماعلىالتاسعمبنيالمقصد:السلفيقال

قدولكنهسينا؛ابنيذكرهلمكذا،هؤلاءوعلىكذاهؤلاءعلىالفرضأنمن

المنحى.هذامنقريباكتبهبعضفيليالغزانحاوقد.كلامهمنيؤخذ

يكتمواأن"لخاصة"اعلىفأوجبوزاد،(،1)كتبهفيرشدابنبهوصرح

علىالعامةيحمللانهكفرإظهارهانو،للدينالمخالفةتعمقهمنتائج

الكفر.

نتائجبعضمخالفةيرونماعندالمتعمقينعلىالحقكان:قولو

النظرإن:القائلينالفلاسفةمنالفريقذاكبنصيحةيعملواأنللدينتعمقهم

وحينئذ.الاولالبابفيتقدمكما،الإلهياتفيبهيوثقلافيهالمتعمق

أحدهمبىفإنونحوها،الطبيعياتعنالبحثفيتعمقهميحصرون

الذبلىإاضطرفإنيناظر.ولايصنفولايعلمفلا،نفسهعلىداءهفليقصر

لاش،بداماعنايخفلم:لهوليقل،الدينفييطعنبمنفليخلالدينعن

يكوننفاما،تنكرهبماجاءتالحقةالشرائعفان.تعرفلمماعرفناولكن

بنظركأنتوتصيبنبياوه،واللهيخطئأنالمحالمنإذبه؛جاءتماالحق

بماجاءتالشرائعتكوننواما.مرةغيروالغلطالخطاعليهجربتقدالذي

فإنمعارضتها،ينبغيلاالحالينكلاوعلى.فيهبماعلمعلىلجمهورايصلح

به.تستدلفيماقدحو،عليكاردنعليارىفانيابيت

لاأنهعرفومعارضاتهمومناقضاتهماستدلالهمطرقتأملومن:قول

.بيروت،الافاقدارطبعة(4)صه"الادلةمناهجعنالكشف"انظر(1)

473



معفعلولو،النصوصتلكعنالدفاعكلامهمفيالماهرعلىيصعب

كانإندينهولاعلمهفيغضاضةنفسهعندعليهيكنلمخلافهااعتقاده

لنفسهرضيهالعالمينربأنيرىماذلكمنلنفسهرضيإنمالانهمتدينا،

سبحانهلهإن:قولهمفيالمشركينوجلعزاللهوبخوقد.ورسلهولانبيائه

آلائق!ولهالذكرألكم>:لىتعاقال.بناتلهمتكونأنكراهيتهممعبنات

يخلقمضاتخذأم>:سبحانهوقال-22[ه21]النجم:(ضيزى+قسمةإصاتك

للزحمق]2/503[ضرببمااحدهمبشرذاو!بالمتينضفمبهمونجات

فيوهوالحليةفينشزأ!أومنوهوكظيممسويرا-وجههظلمثلأ

.[-1618:]الزخرف<مبيهؤعيرالحصحام

منالابنأنراوالانهم،التنزيهحاولوا-ارىفيما-المشركينأنمع

مطرحات.عرفهمفيكنفإنهنالبناتبخلاف،ملكهفيأباهيشاركانشانه

نأيزعمونإذذلك،منأسو""الخاصةأنفسهميسمونالذينأولئكوصنيع

مئليرتضونلاثم،والتلبيسالكذبولرسلهلنفسهرضيوتعالىتباركالله

مناقضصنيعهمبأنعلمهممع،جهدهمذلكعنيتنزهونبل،لانفسهمذلك

ذإفليتهم.عظيمفسادإنهيقولونفيماومو،فيهالناسصلاحإنيقولونلما

عزاللهأنيزعمونبمايتلوثواأنزعمهمفيأنفسهمشرفلهميسمحلم

وتركوا،الشرعبهجاءمامناقضةعنسكتواولرسله،لنفسهارتضاهوجل

بهمويبلو،أستارهميهتكأنأرادوتعالىتباركاللهلكن.ودينهمالمسلمين

يفتنونلاوهتمءا!ايقولوأأنيتركوأانالناسأحسب>:لىتعاقال.بتلاهمكما

فاتحة<البهذبينوليغلمنصدقواالذلىالدهفليعلمنقثلهممنالذينفتناولقد!

.العنكبوت
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شرالعالمقصدا

فيشبهتهمنأقوىالحشرأمرفيسيناابنشبهةأنريبلا:السلفيقال

الاعتقادشأنفيالكذبساغفلو.وصفاتهلىتعااللهذاتفيالاعتقادشأن

فيالتشديدلىإوالحاجةأخف،فحشهلان،أسوغالحشرشأنفيلكان

فلاالسلفيونفأما.محلهفيللمتكلمينفالزامه؛طاهرةوالترهيبالترغيب

يخفى.لاكما،عليهملهسلطان

خللففيها،الضرورياليقينلمعارضتهاداحضةسيناابنشبهةأنمعو

فيكانواالعربأنالاجسادحشربقضيةويختص.تقدممماتعلمجهاتمن

المقتولروحإن:ويقولونالجسد،موتبعدلروحبحياةيعترفونجاهليتهم

جاءوقد.أشعارهمفيمعروفهوكمابثأره،يؤخذحتىقبرهعلىتنوحتبقى

الجسد،عنمنفصلةبحياتهاتصرحالارواححالمنبأشياءوالسنةالكتاب

نأالممكنمنكانفقد.المشركينولاالمسلمينمنأحدذلكينكرولم

العربكانلماتعرضبدونوعذابهاالارواحنعيمفيالقول603[]2/يوسع

قبوللىإاجترارهمهوإنماالمقصودكانلوبلالاجساد.حشرمنينكرونه

عنصدهمماأشدمنفانهالاجساد،حشرلهمذكرلماالعمليالشرع

إذاينتئكئم!لرعكنذدهلكفرواالذينوقال>:وجلعزاللهقال.الاسلام

(بهبهءأمدنااللهكلافزى!جديدضتتىلنىإنكمممزدبمزقتمص

7-8[.]سبا:

.]89

،94:]الاسراء(جديدصاظقالمتعوثونناإورقناعطماكتاذا>%:لىتعاوقال
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سخرقبين!الآهذانوقالوأ!يشتمثخرونءايةأوااوإذا>:لىتعاوقال

دخررنوأنتغنعمقل!الاولوناباوناأو!لمتعوثونتاأوعطمانرائاكنأمعناذا

.[-1491:]الصافات(يخظروبئهغفاذاوحدةزخرةهيفإنما!

ظهرتالذيبأنمحتجينسحر،إنها:قائلينبالمعجزاتيكذبونكانوا

35:أيضا()الصافاتوانظرالاجساد.حشرمنيعقللابمايخبريدهعلى

.74:(الواقعةو)28و53:(المؤمنونو)

مهمة

أجسادبإنشاءيفسروقد،المتفرقةأجزائهابجمعالاجسادحشريفسرقد

الاولعلىأوردوقد.لهذينجامعأمرعلىتدلالشرعيةوالنصوص،أخرى

ولا،أخرىأجزاءوتتعوضأجزاءفتفارقهاوتتحللتنموالدنيافيالابدانأن

تركيبفيالبدنهذامنأجزاءفتدخلوتتفرق،بالموتتبلىثمهكذا،تزال

الابدان،تلكجميعفيأعيانهاالأجزاءتلكواعادةجرا.وهلمأخرىأبدان

غيرواحد=وقتفي،ذاكفيأعيانهاوهيهذا،فيأعيانهاهيتكونبأن

فقدوأيضا.عليهكانماعلىغيرهيعدفلمبعضها،فيأعيدتفإن.معقول

بأنوأجيب.وعكسهكافر،بدنمنتصيرثم،مؤمنبدنمنالاجزاءتكون

.معروفهوبماهذافيونوقش.الاصيلةأجزاوههوإنمابدنكلفيالمعاد

كلفيكلهاالاجزاءهذهإعادةعلىتدللاالنصوص:أقول703[]2/

لحكمةاتدبرناواذا،لجملةافيالإعادةعلىتدلوانماواحد،وقتفيبدن

تقريبا.التفصيلنفهمأنأمكنناالإعادةفي

بأنهخبرهوتصديقلحشر،اعلىوجلعزاللهقدرةإظهارلحكمةافمن
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ياتيبمايحصلوذلك،لجملةافيالاعادةتستدعيإنماالحكمةوهذه.واقع

قريبا.

الكاسبلأن؛متحتمغيروهذاالأجزاء،هذهلجزاءاينالأنومنها:

لجزاءاللذةوالمدركالدنيافيلاثرهاوالمدرك،المعصيةأوللطاعةالمختار

الةكانتإذاأنهالامرغايةلها.آلةالبدنوإنما،الروحهوالاخرىفيألمهأو

ماذلكمنفليكن،العدلكمالفيأبلغذلككانلجزاءاالةهيالكسب

بعضيكونوالنارلجنةاأهلأبدانأنتدلنصوصعدةجاءتوقد.يمكن

ففيالدنيا.فيمنهاكانالتيالاجزاءغيرمنكلهأومنهاالبدن

امتحشواقد"فيخرجونالنارمنيخرجونالذينقصةفي(")1الصحيحين"

حميلفيالحبةتنبتكمافينبتون،الحياةنهرفيفيلقونحمما،وعادوا

ادمصورةعلىكلهميكونونلجنةاأهلأنأحاديثعدةوجاءت"....السيل

"حاديمن"والثلاثينالتاسع"البابفيراجعها.ذراعاستونطوله

.(2")احلاروا

!ودابدلهمطودهم!ت!االنار:أهلفيلىوتعاتباركوقال

.[56لعساء:]<أثعذابليذوفواغرها

اللهصلىاللهرسولقال:قالهريرةبيأعن")3(مسلم"صحيحوفي

للراكبأيامثلالةمسيرةالنارفيالكافرمنكبيبين"ما:وسلموالهعليه

".المسرع

عنه.اللهرضيهريرةابيحديثمن()182ومسلم)6573(البخاري(1)

318(.313-)ص2()

)2852(.رقم)3(
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عندأخيابربلمواتاللهسبملفىقتلوانذينتخسبنولا>:تعالىوقال

.[961:عمران]ال(ينزفونربهم

الاية؟هذهعنسئلأنهمسعودابنحديثمن()1"مسلم"صحيحوفي

طيرجوففي"أرواحهم:فقال،ذلكعنسألناهقد803[]2/إناأما:فقال

لىإتأويثم،شاءتحيثالجنةمنتسرحبالعرشمعلقةقناديللهاخضر،

عن،جماعةعنأخرجه."...اطلاعةرئهماليهمفاطلع،القناديلتلك

ابنأخرجهوقدمسعود.ابنعن،مسروقعنمرة،بناللهعبدعنالاعمش،

طريقومنشعبةطريقمن()2(701-601ص4)ج""تفسيرهفيجرير

مسعودبناللهعبدسألواأنهمبسندهالاعمشعنكلاهماالثوريسفيان

منلحديثالهذاالاعمشسماعفثبت.."..الشهداء"أرواح:فقال

سماعانهعلمماإلاالاعمشعنيرويلاشعبةلان؛مرةبناللهعبد

أخرجوكذلك.وغيرهمالمصطلحأهلذلكعلىنص.سماهممنللأعمش

التصريحعدمفأما.شعبةطريقمن2()3(60ص2)جالدارميلحديثاهذا

يةروفيالرفعظهورمعبالرأي،يقالمماليسهذالانيضر،فلابالرفع

مسلم.

ابنعنأبي،ثنا،يعقوب"ثنا265()4(:ص1)جأحمد""مسندوفي

المكي،الزبيرأبيعنسعيد،بنعمروبنأميةبنإسماعيلحدثني،إسحاق

(.)1887رقم()1

هجر.ردا.ط(6/922،232)(2)

.(5142)رقم)3(

.()2388رقم(4)
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أصيبلما":وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولقال:قالعباسابنعن

نهاراتردخضرطيراجواففيأرواجهموجلعزاللهجعلبأحداخوانكم

فلما.العرشظلفيذهبمنقناديللىاوتأويثمارها،منتاكل،الجنة

يعلموناخوانناليتيا:قالوامنقلبهموحسنوماكلهممشربهمطيبوجدوا

(792ص2)ج""المستدركفيلحاكماأخرجوقد(،1)يدلسالزبيرأبو("....

الاكابرقبلهاالتيالسنةمنمباركةطيبةجمهرةلرددنامدلسكلحديثرددنالو(1)

[ينظرونأنهم]السنةأئمةمنلمحققيناعملمنيظهروالذيبها،وعملواونشروها

لمإنالاقوىبالارجحليأخذوا)إ(التعارضعندوالتعديللجرحامراتبلىإ

هممنروايةمنعارضهالذيماشعريليتهذاالزبيربيأوحديث.لجمعايمكن

وغيره"مسلم"بهامكتظ"البخاري"بهامحشووروايته؟فيهنشككحتىمنهارجح

لصحاحأصحابمنوغيرهملترمذيوداودكأبيالسنةويندوبقيةعنفضلا

[.مع].لمسانيدوالسننو

:ملاحظاتفضيلتهكلامفيلييبدو:قلت

بجيد،ليسبهماالتسامحفيالزبيرأبيوتدليسالاعمشتدليسبينالتسوية-1

بالاعمش،الشيخاناحتجولذلككثير،الاخروتدليس،قليلالاولتدليسلان

منالثانيةالمرتبةفيلحافظاوأوردهمنهما،مسلمغيرالزبيربأبييحتجولم

الائمةاحتملمنمرتبة-المقدمةفيذكركما-وهي،"المدلسينطبقات"

وهي،الثالتةالمرتبةفيالزبيرابااوردثم".الصحيح"فيلهوأخرجوا،تدليسه

فيهصرحوابماإلاأحاديثهممنالائمةيحتجفلمالتدليسمنأكثرمنمرتبة

".بالتدليسمشهور":وقالالطبقةهذهفيأوردهثم،المكيالزبيربيكأبالسماع

البخاريفإن،بصوابليس(")البخاريبهامحشو"وروايتهالزبير:أبيفيقوله2-

فيحجرابنالحافظقال!بهمحتجغيرمتابعةواحدحديثغيرلهيسندلم

واحدحديثسوىاللهرحمهالبخاريلهيرولم"(:163)2/"الفتح"مقدمة

-كانوانومسلم."أحاديثعدةلهوعلقجابر،عنبعطاءقرنه،""البيوعفي

947



أبيعن،إسماعيلعن،إسحاق903[]2/ابنعن(اخر)1وجهمنلحديثا

جبير.بنسعيدالسند:فيزاد.عباسابنعنجبير،بنسعيدعنالزبير،

الذهبي.قرهو("مسلمشرطعلى"صحيح:الحاكموقال

يعرضونلنار!الدابسوفرعونئال>وحاق:وجلعزاللهوقال

]غافر:<العذابشدفزعونءالأذخلواالساعةتقوموفيموعشياغدواعلئها

45.]46-

عنثقاترجالهبسند()2(42ص42)ج""تفسيرهفيجريرابنوأخرج

طيرأجواففيفرعونآل"أرواح:قالالتابعينثقاتأحدشرحبيلبنهزيل

نأ")3(نيلمعاا"روجوفي.عرضها"وذلكالنار،علىوتروجتغدوسود

مسعود.ابنعننحوهأخرجاحاتمبيأوابنالرزاقعبد

يخشرويؤم>:لىوتعاتباركاللهقال.الشهادةأداءالاعادةحكمومن

وأبضرهمسضعهمعيئهمشهد3وهاماجاإذاحتئ!يوزجمونفهمالنارإلىاللهأغداء

2[.0-91:]فصلت<يعمثونبماكانواو!ودهم

عدة"مسلم"صحيح"وفي":"الميزانمنترجمتهفيالذهبيقالفقد،بهاحتج

الليثطريقمنهيولاجابر،عنالسماعالزبيرابوفيهايوضحلمممااحاديث

منهاشيء"]ن[.لقلبففيعنه،

وابو2(052)داودابوأخرجهوكذا.إسحاقابنعنإدرشىبناللهعبدطريقمن(1)

وغيرهم.(631)9/دا"الكبرىفيوالبيهقي233(1)""مسندهفييعلى

هجر.دار.ط337(0/2)(2)

حاتم"بياابنتفسيرو"(2181،182/)داالرزاقعبد"تفسيرنظرو.73(4/2))3(

(01/67.)32
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ولخهدأيديهموتكمتاافوههتمفىنختمألمؤم>:وجلعزوقال

65[.]يس:(يكسبونبماكانواأزجلهم

يغملون(بماكانوارجلهمووأدخئسنتهتمقثمهدعلئهم>يوم:سبحانهوقال

2[.4:]النور

فيالقصوىالغايةإبلاعالاعضاءاستشهادمنوالمقصود31[0]2/

:قالالخدريسعيدبيأعنوغيره(")1البخاري"صحيحوفي.العدلإظهار

هل:لهفيقالالقيامةيومبنوح"يجاء:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولقال

منجاءئاما:فيقولون؟بلغكمهل:أمتهفتسأل.ربيانعم:فيقول؟بلغت

اللهصلىاللهرسولفقال."وامتهمحمد:فيقول؟شهودكمن:فيسال.نذير

صلىاللهرسولقرأثم".بلغقدأنهفتشهدونبكم،فيجاء":وسلموالهعليه

لئاسعلىثهدالنحونووسطاأمةجعلنبهخوكذلك>:وسلموالهعليهالله

143[.]البقرة:(شهيداعليكئمالرسولويكون

اللهصلىاللهرسولعندكتا:قالأنسعنوغيره(")2(مسلم"صحيحوفي

الله:قلنا:قال؟"أضحكمماتدرونهل":فقال،فضحك،وسلموالهعليه

مننيتحرألمربيا:يقولربهالعبدمخاطبة"من:قال.أعلمورسوله

مني.شاهداإلانفسيعلىأجيزلانيفا:فيقول:قال.بلى:يقول:قال؟الظلم

:قال.شهوداالكاتبينوبالكرامشهيدا،عليكاليومبنفسككفى:فيقول:قال

(11)283المسند""فياحمدأيضاواخرجه734(.4874،9)9333،رقم(1)

.(011)70!"الكبرىفيوالنسائي6192()والترمذي

.(1)1653""الكبرىفيالنسائيايضاخرجهو)9692(.رقم)2(
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بينهيخلىثم.بأعمالهفتنطق:قال.انطقي:لأركانهفيقال،فيهعلىفيختم

(".أناضلكنتفعنكنوسحقا،لكنبعدا:فيقول،الكلاموبين

إلله!رسوليا:قالوا:قالهريرةبياعنايضا(1)"مسلم"صحيحفيو

يلقىثم...فلأي:فيقولالعبد"فيلقى:قال...قال؟القيامةيومربنانرىهل

وبرسلك،وبكتابكبكامنتربيا:فيقولذلك،مثللهفيقول،الثالث

ثم.إدباهاهنا:فيقول.استطاعمابخيرويثني-وتصدقتوصمتوصليت

علي؟يشهدالذيذامن:نفسهفيويتفكر.عليكشاهدانبعثالان:يقال

ليعذروذلك.بعملهوعظامهولحمهفخذهفتنطق...ويقال،فيهعلىفيختم

."...نفسهمن

ياخذولا،بعملهيقررهوجلعزاللهأنالقيامةيومرأىإذاقالانسان

ولاالملائكةبشهادةيرضىلاثم،ينفعهالانكارأنيتوهم،لىتعاعلمهبمجرد

الغايةاليقينعينولغيرهلهيطهرفحينئذ،أعضاؤهعليهقتشهد،الرسل

عندصريحابلسانهيعترفذلكومع.تعالىتباركاللهعدلفيالقصوى

زمراجهغإلى!فروآالذين>وسمق:وتعالىتباركاللهقالالنار.دخوله

منمءرسليأتكمالمخزننهالهمأئوبهاوقالفتحتجاءوهاإذا311[]2/حتئ

حقتولبهنبكقالواهذايومكئملقاءوشذرودبهئمردبهمءايتعلئكنميتلون

71[.]الزمر:(البهفرينعلىأئعذابكلمة

سالهتمفوجفيهاالقىكلماالغيظمنقمئرلكاد>:جهنمشأنفيلىتعاوقال

انترنءشئمناللهلزلماوقلنافكذشانذيرجاءناقدبلىقالوا!نذيريأت!لزأخزننها

)6892(.رقم)1(
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فاعترفواجالشعيرف!فىمابهتانعقلأونستمعلوكناوتجالواضللكبير!فىإلا

.[11-8:]الملكاالسعير(لأضحبفسخقابذنجهم

وذلك،الشهادةتؤديالتيالاجزاءإعادةتستدعيإنمالحكمةاوهذه

بل.معهخالدةتبقىثمأجزائهجميعبدنكلفيتعادأنيلزمفلا.أدائهاعند

التتابععلىالدنيافيأبدانعدةتركيبفيدخلتقدمعينةأجزاءفرضناإذا

واقتضتجرا؛وهلم،البدنذاكمنصارتثم،البدنهذافيكانتبأن

فعل=بماالابدانتلكمنبدنكلفيالقيامةيومالشهادةتؤديأنالحكمة

واماواحد،بدنفيإمالىتعااللهشاءكماأولاتحشربأنيمكنذلكفإن

الأبدانتلكأصحابمنإنسانأولحوسبإذاثم،الابدانتلكفيمتفرقة

منأولبدنلىإفارقتهالشهادةأدتإذاثم،بدنهفيالاجزاءتلكجمعت

تلكتستوفىحتىوهكذا.الابدانتلك312[]2/أصحابمنبعدهيحالسب

أصحابها.علىباستشهادهاالحكمةوقضتفيهادخلتالتيكلهاالابدان

وعدالغيدةخلقاولبدأتآ!ما:لىوتعاتباركقولههذالىإيشيروقد

(لقودونبدأكئم>كصا:سبحانهوقوله[،401]الانبياء:<فعلرنناكناعلئنا

.[92:]الاعراف

هوبماوتعذيبهاالارواحتنعيمفيهلحكمةافمن،نيالجسمالجزاءاوأما

صحبتهالطولالارواحفإنالابدان،بواسطةالدنيافيلفتهماجنسمن

مفارقةبعدتبقىبواسطتهاإليهاتصلالتيوالالاماللذاتواعتيادهاللأبدان

نافرة،اللذاتتلكجنسلىإمتشوقة،والالاماللذاتتلكمتصورةالابدان

جنسمنهوبمانعمتثمأبدانلىإأعيدتفإذا.الالامتلكجنسعن

بلذاتتنعمأنمنلنعيمهاوأتمللذتهاأكملذلككانألفتها،التياللذات
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ثمابدانلىإأعيدتوإن(؟معا)1نالامرلهاجمعإذفكيف،محضةروحية

إيلامهافيأبلغذلككانعنهاتنفركانتالتيالالامجنسمنهوبماعذبت

؟(الامران)1لهاجمعإذافكيف،محضةروحيةبالامتعذبأنمن

وسائروالنار،لجنةوالحسابباوإخبارهووعيدهاللهوعدتصديق:ومنها

أمرفيوموافقيهسيناابنشبهةلابطالكافيةالحكمةوهذه.بالاخرةيتعلقما

الحكمةهذهعلىواقتصرناالاخرىالحكمعنأعرضنالوفإننا،الاخرة

الترغيبفيهميؤثرلاالناسانمنزعمتكماالامرأنهب:نقولبان،لكفى

الامورمنالدنيافيواعتادوهألفوهماجنسمنهوبماكانإذاإلا،والترهيب

اللهيقضياناقتضتإذالحكمةافإن،الجسمانيةوالالامواللذاتالجسمانية

فإنهكذبا،رسلهوإخبارلىتعاإخبارهيكونلئلاوتحقيقهذلكوقوعوجلعز

ذلك.عنيتعالىسبحانه

الاحتجاجإنكارهفيسيناابنمقالةعلىالردفيالقدرهذاعلىولنقتصر

.لهادياوالله.بعدهمنمقالاتوننظر،الشرعيةبالنصوص

****

[.]المؤلف.الواقعهووذلك،وأكملاكملذلكفإناي(1)
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الشرعيةبالنصوصالاحتجاجفيالرازيالفخرقول313[]2/

للفخرطويلةعبارة(21()56-522ص1)ج"الصواعقمختصر"في

ثلاثة:المطالب.الايضاحمنشئمعتلخيصهاسأحاولالرازي

لمعلوماتباوعلمهاللهكوجود،ثبوتهعلىالشرعثبوتيتوقفما:الاول

.الشرعبإخباريعلمأنيستحيلفهذا.الرسولوصدقكلها،

فهذا.انتفائهوامكانثبوتهبإمكانالعقليقطعماانتفاءأوثبوت:الثاني

جهةمنإلابهالعلماستحال،بحسهأدركهولا،نفسهمنالانسانيجدهلمإذا

.الشرع

.المستحيلاتواستحالة،الممكناتوامكان،الواجباتوجوب:الثالث

لانفمشكل،الشارعبإخبارالعلمفأما.إشكالبلاالعقلطريقمنيعلمفهذا

العقل،علىفالاعتماد،العقلعليهوافقهإنالمطلبهذافيالشارعخبر

فيالخبروتأويلالعقلتقديموجبالعقلخالفهوإن.فصلالشارعوخبر

موثوقغيربأنهالعقلعلىحكمالعقلعلىالخبرتقديملان،المحققينفول

وما،الشرعفيسقطبه،موثوقاالشرعبهثبتمايكونلاأنهذامنفيلزمبه،

مخالفتهولاللخبرالعقلموافقةيعلملموان.باطلفهوانتفائهلىإثبوتهأدى

لاالاحتمالهذاومع،تأويلهفيجبلهمخالفاالعقليكونأنمحتملاكانله

العلم.يفيد

يشعرالذيالكلامالمكلفأسمعلماسبحانهاللهإن:فيلفإن"قال)2(:

.5041بيروتالعلميةالكتبدار.طبعدها(وما531)ص(1)

.(551)صالسابقلمصدراانظر(2)
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عليهوجبالشيءذلكبطلانعلىيدلماالعقلفيكانفلوبشيء،ظاهره

لى،تعااللهمنتلبيساكانوالا،الدليلذلكالمكلفبباليخطرأنسبحانه

اللهعلىيجبنهووالقيحالحسنقاعدةعلىبناءهذاقلنا:جائز.غيروانه

...،يجبإنه:قلتمفلمذلك،سلمنا.بذلكنقوللاونحنشيء،سبحانه

نأعقلايمتنعكلاماأسمعهلوالمكلفعلىملبسايكونإنمااللهأن:وبيانه

ذلكسمعإذاالمكلفلان،كذلكالامروليس.ظاهرهبهأشعرماإلابهيريد

الكلامذلكمناللهمراديكنلمكذلكالامريكون(]لا[)1أنفبتقديرالظاهر

قطعفلو،الكلامذلكالمكلفاللهأسمعإذهذافعلىالظاهر،بهأشعرما

التقصيرذلككانذكرناالذيالاحتمالقياممعظاهرهعلىبحملهالمكلف

نذكرنابمافخرج314[]2/...تعالىاللهقبلمنلا،المكلفمنواقعا

يجوز،نعم.العقليةالمسائلبابفيبهاالتمسكيجوزلاالنقليةالادلة

جماعالامسألةفيكمااليقينلافادةتارة،النقليةالمسائلفيبهاالتمسك

".الشرعيةالاحكامفيكماالظنلافادةوتارةالواحد،وخبر

الناسفطرلثبوتهلىوتعاتباركاللهأعدفقد،الاولالمطلبأما:أقول

ذلكعلىبالتنبيهالشرعتكفلثم،والانفسالافاقواياتالفطريةوعقولهم

لمنبالتوفيقذلكوجلعزاللهيتفمثم.أخرىلاياتتضمنهمعوايضاحه

رزقهسواهماعلىلهوايثارفيهورغبةللحقمحبةقلبهفيكانفمن،استحقه

درايةفيلعقول"نهايةفيالرازيكلامونص.المعنىليستقيمالمؤلفمنزيادة(1)

475(-:474-)2/"الصواعق"مختصرمنالمحققةلطبعةفي-كما"الاصول

علىعقليدليلهعاكيكونأنيجوزإنه]ثمالطاهر،ذلكسمعإذاالمكلف"لان

منساقطلمعكوفينبينما..."كذلكالامريكونأنفبتقديرالطاهر[،ذلكخلاف

المعنى.اختلاللىإذلكفادى"الصواعقمختصر"
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والرغبةالمحبةفيدرجاتهمبحسبدرجاتولهؤلاء.محالةلاالايمانالله

بالفطرةاليقينلهفيصفووتصفو،عندهالامورهذهتقوىمنفمنهموالايثار،

.زيادةلىإفيحتاج،ذلكدونيكونمنومنهمنظر.وأدنى

فيمغنيانكافيانشاقيانالسلفيينالمأخذينفإن،حالكلوعلى

كتبهوأنزلرسلهبعثوجلعزاللهأنضرورةالمطلبهذامنلحقاتحصيل

وبنىبهماواكتفىثر،ولاالسلفيينالماخذينلغيرعندهمخبرلاأقوامفي

عليهما.

شانهمامنإنبل،الخلفيينالماخذينعنالاستغناءعندالامريقفولا

:لأسبابويزلزلاهالايمانحصوليمانعاأن

السلفيين.المأخذينعنيغفلبهماالمشتغلأن:الاول

بالمأخذينظنهفيسوء،عليهتعتاصلشبهاتيتعرضأنه:نيالثا

السلفيين.

غيرفيالحقطالبفان،التوفيقحرمان-:الاسبابأعظموهو-الثالث

للحق،و]لايثاروالرغبةالمحبةلصدقفاقديكونأنإماالسلفيينالمأخذين

عزاللهسبيلعنبإعراضهضعفولكنهذلكمنشيءعندهكانيكوننوإما

لجملة،افيأثرهيبقىوقد.البتةأثرهيزولأنلىإالضعفبهيبلغفقد.وجل

لىإفيرجعالامر،اخرفيوجلعزاللهيتداركهوربمامترددا.العبدفيبقى

منعليهماثبتلمنيصفوكماذلكلهيصفولاكانوإن،السلفيينالمأخذين

دينعلىيموتأنأمرهاخرفييتمنىلحرميناإمامكانولذلك.أمرهأول

.الاولالبابفيتقدمكمانيسابور،عجائز
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قدفيهالشرعيةالاخبارأنالرازيأرادفان،نيالثاالمطلبماو315[]2/

اللهبتنزيهالأشاعرةقطععليهيدلكمافيه،ظاهرةهيفيمااليقينيالعلمتفيد

،النصوصإلاذلكفيحجةلاانهلىإمصيرهممع،الكذبعنوجلعز

لى.تعااللهشاءإنإيضاحهتيوسيأ،الرازيكلامآخريدلوكما،تقدمكما

أصولبأعظملتعلقهحرىوأولىهوبل،الثالثالمطلبفييلزمهفهكذا

فيهالتلبيسعلىويترتبآكد.لهالشارعواحتياطأشد،فيهلخطرفا،الدين

سينا.ابنمعالكلامفيمركما،عظيمةمفاسد

فالاعتمادالعقلوافقإذاالشارعخبر"إن:فقوله،الثالثالمطلبماو

العقليالدليلكانإنبل.عليهمردودقولفضل"الشارعوخبر،العقلعلى

والقياس،الدليلهوفالنصوإلا،دليلانفهماالاولالسلفيالمأخذمن

صدقثبوتبعدأنهعلى.الاولالبابفيتقدمممايعلمكما،فضلةالتعمقي

بالعقل.احتجاجابخبرهالاحتجاجيكونالعقليةبالدلائلالشارع

نإبل.عليهمردودقول."..العقلتقديموجبالعقلخالفه"فان:قوله

نأبهايعلمصحيحةقرينةفهوالاولالسلفيالمأخذمنالعقليالدليلكان

ولاللعقلتقديمهنافليس.لقرينةلولامنهيتراءىماخلافالخبرمعنى

فإن،الحقيقيالظاهرهوماعلىللخبرحملهناوانما،تخالفلاإذللشرع

فظاهرهلولاها،منهيتراءىعماتصرفصحيحةقرينةبهاقترنتإذاالخبر

الخبر.لفظمنكلمةبمثابةحينئذوهي،القرينةمعمنهيفهمماهوالحقيقي

يركبهمماقيسةأوقياسإلاالنصظاهريخالفماهناكيكنلموان

النص،تقديمفالواجب،الاولالخلفيالماخذأصحابمنالمتعمقون

فيتقدموقدقطعا.ثابتةسنةأوالقرآنمنكآيةالثبوتقطعيكانإذاولاسيما
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حكمعليهاالنصتقديممنيلزمولا.الاقيسةتلكوهنبيانالاولالباب

يلزموانما،بهيوثقلابأنهالاولالسلفيالمأخذمنهوالذيالعقلعلى

منبشيءيثبتلموالشرع.قبيلهمنكانوماالقياسذاكعلىبذلكالحكم

وكذلك،البتةللتعمقفيهمأثرولا،العربفيالاسلامثبتوقدكيفذلك،

هوهناكوالعقل،الأولالمطلبفيتقدمبماالشرعثبتوانما.الشرائعبقية

الدين.فيبيناتهلادراكوجلعزاللهأعدهالذيالفطريالعقل

فيه،المتعمقالنظرحالبيانالاولالبابفيتقدموقدهذا،316[]2/

قاطعالكانانفردلوبحيثمنهماكلقياسانأصحابهعنديتعارضقدوأنه

لهيتبينمدةبعدثم،يقينيقاطعأنهيعتقدقياسلبعضهميحصلوقد.عندهم

كالاشعريةمنهمالمختلفينالفريقينأحديتمسكماوكثيرا.مختلأنه

آخربقياسالاخرالفريقويتمسك،يقينيقطعيأنهويرى،بقياسوالمعتزلة

قياسه،فيرأيهعلىالفريقينكلويثبت،يقينيقطعيأنهويرىلذاكمناقض

وهمهالسنينمئاتلىإهذاويستمر،مخالفهقياسفيالقدحويحاول

مطلقابالعقلالثقةعدمموجبايرونهلاذلكومع،بهويعترفونهذا،يعرفون

نأيزعمواانهذامعلهميسوغفكيف،الاقيسةتلكجنسمنكانبماولا

إذا-يكذبولايخطئولايجهللاسبحانهبانهالعلممع-وجلعزاللهخبر

نأالحقبلمطلقا؟العقلفيقدحاذلككانالاقيسةتلكمنقياسعلىقدم

ردُّهوبل،العقلفيقدحايكونبأنالاولىهوالنصعلىالقياستقديم

صدقوثبت،الصريحبالعقلالشرعثبتفقد.واهيةبشبهةالصريحللعقل

النصوصعليهادلتالتيالمعانيمنوكثير.الصريحبالعقلوابانتهالشارع

معأثبتتوقد،الصريحالعقلرأسوهي،والبدائهبالفطرثابتةينكرونهاوهم

أقيستهم.جنسمنباقيسةذلك
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."...لهمخالفتهولاللخبرالعقلموافقةيعلملموإن":قوله

فلا،قرينةيكونانيصلحالذيلجلياالواضحالصريحالعقلاما:اقول

نايلبثلمالاولينالمخاطبينبعضعنهيذهلانجازفإن.يعلملاانيمكن

لدماصحةعلىبرهانانفسهالنصكانقرينةيكونمايعلملمفإذا.غيرهينبهه

الشياطينيوحياناحتمالإلايبقىولا.الصحيحالمخالفعدموعلى،عليه

وجل:عزاللهقالوقدفيه،المتعفقالنظرعلىمبنيةشبهةاوليائهمبعضإلى

(لممثركونإنكماانموهموإيئليخدلوكئماكاوليايهرليوصنآلشط>وإن

.[121:]الأنعام

...".المكلفسمعلماسبحانهاللهإن:قيل"فإن:قوله

وصفاتهلىتعااللهبذاتالمتعلقةالنصوصفإن،مغالطةكلههذا:اقول

المحققفيهابلالظاهر،إشعارعلىلمعانيلتلكعلىالدلالةفيتقتصرلم

معارضامعهايكنولم؛البين317[]2/والظاهر،الواضحوالصريحالمؤكد،

فرضفعلى.الاولينالمخاطبينعلىتخفىلاانشانهامنصحيحةقرينةلها

كذباتكونبل،فقطالتلبيساللازميكونلابعضهااونيالمعاتلكبطلان

لىتعااللهعلىيجببانهالقولعلىيتوقفلااللازمهذاوبطلانصريحا.

ناامتناععلىيتوقفوانما،العقليينوالقبحلحسنباالقولعلىولاشيء،

بهذايعترفونالرازيومنهموالاشاعرة.رسولهيكذباووجلعزاللهيكذب

نايمنعلاالعقلانزعمواانهمالامرغاية.بهيقوللامنويكفرون،الامتناع

لالىتعااللهباناخبرالرسولولكن،يكذبلاأناوسبحانهاللهيكذب

ودلالة:قالوا.يدهعلىلمعجزةابطهورالرسولصدقثبتوقد،يكذب

لدلالةو-الثانيالبابفيبيانهمرماعلى-عاديةدلالةصدقهعلىالمعجزة

094



معترفونأنهمفيكفي،الوهنمناستدلالهمفييكنومهما.يقينيةعندهمالعادية

يقولمنويكفر،كذبعنهبهيخبرفيمارسولهمنأولىتعااللهمنيقعأنبامتناع

يقولواأنلاإيبقولم،استدلالهمبطلانعرفواإذاأنهمريبولا.ذلكخلاف

فإن.الاوليختارونإنمايكفروا،أوالعقليينوالقيحلحسنوابالوجوب

!(1قشعم)أمرحلهاألقتحيثلىف!الكفر،اختارأتباعهمبعضأنفرض

قرينةالعقليالامتناعاحتمالأنيزعمأنهالرازيكلاممنيؤخذ:قيلفإن

تكذيببعضهاأوالمعانيتلكببطلانالقولمنيلزمفلاالخبر،ظاهرتدافع

.الكذبباحتمالالقولالبطلانباحتمالالقولمنولا،النصوص

مقاصدمنالاولالمقصدعلىالكلامفيمركما،باطلزعمهذا:قلت

منكانإذانفسهالعقليالامتناعهوقرينةيكونانيصجالذيهـانماسينا.ابن

عدمكاحتمالهوفإنما،فقطاحتمالهفأما.المخاطبعلىيخفىلاأنشأنه

عليهاللهصلىالنبيعهدفيكانلوكماودلك.وقوعهعلىالخبردلماوقوع

يدرفلم،البيوتعنبعيدعريشفيوهو،رمضانفيصائمأعمىوسلمواله

وآلهعليهاللهصلىالنبيبهمرإذكذلكهوفبينالا؟امالشمسغربتقد

نأللأعمىفهل.المغربوصليناالشمسغربتقد:للأعمىفقال،وسلم

هذاوسلموالهعليهاللهصلىالنبيوأخبرنيبصيرا،كنتلو:نفسهفييقول

المرادأنعلىقرينةذلك318[]2/لكان،تغربلمالشمسشاهدوأناالخبر،

؛الغروبقاربتقدأوامس،غربتقد:عنىيكونكان،ظاهرهغيرلخبربا

قرينة؟اليومالغروبعدماحتماللانالخبر،بطاهرآخذلاأنالانفعلي

بهالتمثلسبقوقد.كثيرةبيوتتفزعولمفشذوا:وصدرهزهير،معلقةمنبيتشطر(1)

3(.60)ص
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وغيرها.العقليةالاموربينفرقالرازيفان:قلتفان

إذافاناذلكومع.باطلفرقهوبل،بحجةذلكعلىيأتلم:قلت

قدتكونأنفاحتمال،اليومذاكفيغربتقدتكنلمالشمسأنفرضنا

فكانالباديةلىإخرجعالماأرأيت:للرازينقولثمعقلا.ممتنعفيهغربت

معانينفسهفيويتأول،باطلةعقائدفيبينةظاهرةأخباراالناسيخبر

احتمالهيالظاهرأردلمأنياحتمالعلىالقرينة:نفسهفيويقول،صحيحة

إذايكفرولايأثمولا،ذلكمنهيقبحألاجدا-ذلكمنوكثر،العقليالامتناع

كفر؟هوفيمابينظاهرهوماأخبارهفيكان

31(:ص2)ج"الزواجر"بهامش""الاعلامفيالهيتميحجرابنوقال

الردةبكلمةنطقمنأنالاصوليينعن-لحرميناإماميعني-الامام"نقل

الهيتميذكرثم."ذلكعلىوأقرهموباطنا.ظاهراكفرتوريةأضمرأنهوزعم

نظر.فيهباطنابالكفرالحكمأن

الصريحةالكلمةالاطلاقعندمنهايفهمإنما"الردة"كلمة:قولهم:أقول

كانوماعليها،قرينةلاالتوريةتلكانفيظاهر"تورية"اضمر:وقولهمفيها.

ومن(.شديد)1تهاونعنإلايكونلاحالهمعرفةمعبهفالتلفظكذلك

قدوهذا،استطاعماعنهيتباعدفانهعنهنافرالشيءكارهاكانمنأنالمعلوم

الرضاإنقالوا:فقدهذاومعتهاونا.بذلكوكفى،استطاعماالردةمنتقرب

مقالةذكر23()صللبقاعي("عربيابنتكفيرلىإالغبي"تنبيهكتابفيرأيتثم(1)

عنأيضاحكايتهبعد""البسيطفيليالغزاالامام"قال:قالثم،الحرمينإمام

يقبل"لا:العراقيلحافظاعن66()صومنه".معهالتهاونلحصول:الاصوليين

خلافهذابكلاميأردت:يقولانالقبيحةالمقالاتهذهمثلعلىاجتراممن

[.]المؤلف."إداولا،كلامهلهنؤولولا.ظاهره
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الناسيعتقدأنرضيقدالباديةلىإالخارجذاكأنريبولاكفر،بالكفر

به.خبرهمماظواهر

الوصايافيفيهماتفقتقضاياعنيسألونهكانواالباديةأهلأنافرضو

دقائقمعرفةلىإمقاديرهامعرفةفييحتاح931[]2/المواريثوقسمة

فيتوريةويضمرللواقعمخالفةأنهايعلممقاديرلهميذكرفكان،الحساب

منذلكبعديتفقفيمابهاليعملواويحفظونهافتاواهبطاهرفيعملون،نفسه

والارامل،واليتامىللفقراءكثيرظلمذلكعلىوترتبالقضايا،تلكأمثال

الامتناعاحتمالمعالتوريةلاضمارهمحظورايرتكبلمأنهيزعموهو

ذلك؟فييعذرفهل،المعقولاتأوضحمنلحسابامسائللان؛العقلي

فعلمت،القرائنملاحظافتدبرته،بكلامخاطبكعاقلارجلاأنوافرض

لاوأنه،المعنىذاكعنتصرفقرينةلاوأنه،معنىفيبينظاهرالكلامأن

تعلمأفلاأخطأ=أوجهلأوالبيانعنعجزالمتكلميكونأنلفرضوجه

وعمل،المعنىذاكفيبئناظاهراكلامهيكونأنأرادالمتكلمبأنبذلك

نأاحتمالببالكخطرإنثموفقها؟علىبالكلامفجاء،الارادةهذهبمقتضى

المعنىذاكيكونوأن،التأويلوجهعلىآخرمعنىنفسهفيأراديكون

هذهوفقعلىبالكلامجاءثملهمفهماالكلاميكونأنأرادالذيالبينالظاهر

الكلاميكونأناحتمالهوإنماالخاطرهذامعنىأليس-واقعغير،الارادة

هذهوفقعلىبالكلاموجاءالكذبإفهامأرادالمتكلميكونوأنكذبا،

؟لارادةا

هوإنمانفسهفيالمتكلمتأويللكانببالكخطرماصحلوأنهترىأولا

أوجه:ثلاثةأحدعلى

394



.السلامعليهإبراهيمتأويلمثل:الاول

(1)معرةمنبرئفقدنفسهفيتأولإذاأنهتوهميكونأن:نيالثا

.الكذب

:قالكذبهوبانلحالاانكشفإذاحتىعذراأعدإنمايكونأن:الئالث

وكيت.كيتعنيتإنما

قريبالكلاميكونأنمحلهأنسبقفقد،إبراهيمتأويلوهوالاولفاما

الايهام،لىإمضطراالمتكلميكونوأنفيه،ظاهرهومالغيرجداالاحتمال

ما.مفسدةعليهتترتبولا،عظيمةمفسدةدفعيهامالاذاكفييكونوأن

باطلة،ظواهرهاأنالمتعمقونيزعمالتيالنصوصعنمنتفيةالاموروهذه

سينا.ابن032[]2/مقاصدمنالخامسالمقصدعلىالكلامفيقدمناهكما

نهاو،كذباتالسلامعليهإبراهيمكلماتنعلىالحجةقدمنافقدذلكومع

الربوبية.مقامعنفضلا،النبوةمقامتناسبلا

علىالحكمثبتوقدكيف.النصوصفيفممتنع،الثانيالوجهأماو

النبوةمقامتناسبلاوأنهاوخطايا،كذباتبأنهاالسلامعليهإبراهيمكلمات

مر؟!كماكثيرةبدرجاتمنهااشدهوبمابالكفما،الربوبيةمقامعنفصلا

دأبهوإنما،عنهأنبياوهوتنزهوجلعزاللهلىفتعا،الثالثالوجهوأما

وكيت!كيتعنيتإنما:قالأحدهمافتضحإذا،الكذابين

فيبالنصوصالبتةالاحتجاجمنعهفيالرازيكلاممقتصدأنو]علم

عهدفيالرازيكانلوأنهلجواز:بافيهاوحدهالعقليجزملاالتيالعقائد

)1()ط(:"معرفة"خطا.
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علىاليقينيةالعقليةالبراهينعندهقامتوقد،وسلموالهعليهاللهصلىالنبي

يتعلقبخبروسلموالهعليهاللهصلىالنبيأخبرثمبه،وامن،صادقنبيأنه

الظاهرالمعنىهذاأنأعلمأنيمكننيلا:الرازيلقالالعقائد=بتلك

قالفلو.خلافهأردتتكونانلاحتمال،مرادكهوكلامكمنالواضح

الواضح،الظاهروهوالمعنىهذاإلاأردلم:وسلموالهعليهاللهصلىالنبي

النبيأكدفلو.كالأولنيالثاهذاكلامك:الرازيلقال،وكيتكيتوهو

ياتتعبلا:الرازيلقالالاقسامباكدوأقسموسلملهوعليهاللهصلى

عقلا،ممتنعايكونأنيحتملخبركعليهدلالذيالأمرذاكفان،اللهرسول

لهوعليهاللهصلىالنبيقالفلو.بمرادكأثقأنيمكنفلاكذلكداموما

نأيمكننيلا:الرازيلقالحقا،واقعهوبلعقلا،بممتنعليسإنه:وسلم

عندييثبتحتىوأكدتوحققتصرحتمهما،كلامكيفهمهبماثق

عقلا!ممتنعغيرأنهعقليببرهان

نهو،اللهرسولمحمدابأنيؤمنممنهذامثليصدرهلالعاقلفليتدبر

عدمإثباتفييكتفيمنهؤلاءمنأنمع؟اللهعنبهأخبرماكلفيصادق

لموإن،بذلكتصرحعبارةسيناابنكتببعضفييرىبأنالعقليالامتناع

النبيلهفقالالرازيمكانأحدهمكانلوهذافعلى.عليهدليلذكرفيهايكن

بابفيسينالابن-مثلا-"الشفاء"كتابانظر:وسلموالهعليهاللهصلى

:وقال321[]2/لصدق،الامتناعبعدمالمصرحةالعبارةتلكفوجدفنظركذا،

اللهكتابانظر:وسلموالهعليهاللهصلىالنبيلهقاللولكن.قلبياطمأن

لما،وأوضحسيناابنعبارةمنأصرحايةفوجدفنظركذا،سورةفيلىتعا

يحتمللانه،اللهرسولياكلامككحالالايةهذهحال:لقالبلبها؛اعتد

عقلا!ممتنعاالمعنىهذايكونأنعندي



وعلام،لىتعااللهيديبينأحدهموقفلوأنهكلامهمقضية:أقولبل

هذاعندثبتيكنولميراهلاأنهغير،لىتعااللههويخاطبهالذيأنيقينا

نإ:لىتعااللهلهفقال،الاخرةفيوجلعزاللهرويةجوازعقليبدليلالرجل

يجزملاأنالرجلعلىعندهملكان=الاخرةفيبأعينهمسيروننيالمؤمنين

يطالبأنعليهبلامتتاعها،وبعدمبالرؤيةلىتعااللهإخبارتكزرمهما،بذلك

ورجع،دليلا،تعالىاللهيسمعهلمفلوالجواز.علىعقليبدليلوجلعزالله

حالهاتقدمالتيمقاييسهممنقياساالرجللهفذكرفأخبره،آخر،رجلافلقي

حينئذ.لصدقفيه=قدحلهيتهيافلمفنظر،الجواز،علىيدلالاولالبابفي

بعدمتصرحسينالابنعبارةأراهولكنقياسا،صاحبهيذكرلملووكذلك

الامتتاع.

دعوىمقتضياتمنهذهبل،التعمقثمرةهذهبل،القولذاكقضيةفهذه

لمفيمايخوضأنعلىالعقلاستكراهنتائجمنهذهبل.حقبغيرالإمامة

خالفه.ماكليهدمأنعليهكانوالتزمهشيءلىسكنإذاثمعلما،بهيحط

المومنين،سبيلغيرواتباع،المستقيمالصراطعنالخروجعقوبةهذهبل

لحين.الصاالسلفطريقعنوالرغبة

ظواهرهاالمتعمقونينكرالتيالنصوصمنكثيرافان،كلههذاوفوق

ماوجوازبعضها،عليهدلمابوجوبتقطعالاولينالمخاطبينعقولكانت

مسألةفيمنهطرفويأتيسينا،ابنمعالكلامفيمركما،الباقيعليهدل

فرضفعلى،عندهممنتفياكانالعقليالامتناعفاحتمال.وغيرهالجهةا

نأزعمعلىحتىقطعاكذباتكونأنيلزم،المعانيتلكبعضبطلان

قرينة.العقليالامتناعاحتمال
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جزمفييشكواأنعليهمفكان،المعقولفيماهرينيكونوالم:قيلفان

عقولهم.

أحدايلزملاهذاعلىبل،البتةالايمانيلزمهميكنلمهذافعلى:قلت

هومادرجتهفوقيكونأنبدفلاالمهارةمنبلغمهما322[]2/لانه؛الايمان

يستويفطريةقضاياهناكأنلحقاوانماهذا؟منأبطلباطلوأيمنها.أعلى

نأيتفقولكنفيها،التفاوتيقعقضاياوهناكوالاعقل،العاقلإدراكهافي

منلهيسرلانهإما،منهأعقلكلهمكثيرينمنفضلفيهاالرجليكون

عرضتلانهوإما،لهمييسرلمماوالوجدانوالملاحظةوالتجربةالمشاهدة

له.تعرضلموالاستكباروالشبهاتلهوىامنعوائقلهم

المخاطبينعندفكانتالشرعبهايثبتالتيالقضاياأما:قيلفإن

بغاية-يقصرواأويعاندوالمإذا-المكلفينجميععندهيبل،الاولين

نأندعيولكنابها.عقولهمجزمفييشكواأنعليهميكنفلام،الوضوح

بغايةعندهمتكنلمبطلانها،ندعيالتيالنصوصظواهرتوافقالتيالقضايا

فقط.بهاعقولهمجزمفييشكواأنعليهمفكان،الوضوح

تدعونالتيالقضايامنانوجدتدبرمنفان،باطلةدعوىهذه:قلت

يتوقفالتيالقضايابعضمنعندهمأوضحيكونأنشأنهمنمابطلانها

دونها.يكونقدماومنهامثلها،يكونماومنهاثبوتها،علىالشرعثبوت

لمإنهم:قولكممعالدقيقالتمييزهذايميزواأنعليهمترونكيفولكن

عليهموجلعزاللهيوجبأفلم،ذلكيمكنهمكانأنهوهب؟ماهرينيكونوا

منلتريلطفهمنولايدئهبينمنالظللاياتيه>:بأنهويخبرهمالشرعاتباع

42[؟:]فصلت<جمدحكيم
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عسىمايجبرماالقضاياتلكعلىلعقولهمالشرعموافقةفييكونأفلا

؟الوضوحبغايةليسبهاعقولهمجزمبأنالشعورمنعندهميكونأن

قرينةيصلحالذيأنالمعلومفمنوالا،الحجةإقامةفيإبلاعكلههذا

المخاطب.يدركهأنشأنهمنالذيالعقليالامتناعهوإنما

كلامااسمعهلوالمكلفعلىملبسايكونإنماالله"إن:الرازيقولفاما

يأتي:ممايعلمفجوابه،"ظاهرهبهشعرماإلابهيريدانعقلايمتنع

.أخرىوتختلفان،تارةتتفقانإرادتينللمتكلمأناعلم

منهيفهمانحقه،قرائنهمعتركيبهبحسبخبرهيكونأنإرادة:لىفالاو

ولاخطأولاجهلالمتكلممنيكنلمفاذا.المعنىهذا323[]2/أدمخاطبا

.الارادةلهذهمطابقاخبرهيجيءانبدفلاعجز،

نفسهفييريدفقدأسدا""رايت:يقولكمن،المعنىإرادة:الثانيةالارادة

والتلبيسالكذبالمتكلميقصدلمفاذاشجاعا،رجلايريدوقدحقيقيا،أسدا

يختلففلا،منهيفهمأنالخبرحقالذيالمعنىذاكالارادةبهذهيريدفانما

ذلك.فاعرف،والتلبيسالكذبفيإلاالارادتينفيالمعنى

معالثانيةأو،الاولىالارادة"...بهيريدأن...":بقولهالرازيعنىفان

نأعبارتهفمال،للأولىموافقةإلاتعالىاللهكلامفيتكونلاأنهاتسليم

نأحقهالذيهوالخبرمنفهمهالذيالمعنىبأنالقطعيمكنهلاالمكلف

منه.يفهم

الامتناعيحتملحيثالثالثبمطلبهالدعوىهذهيخصالرازي:فاقول

فيحصولهذلكمنفأولى،نيالثامطلبهفيالقطعبحصولويعترف،العقلي
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.للشرعموافقاالعقليكونحيثالثالثمطلبه

بإنكارهاختصفيمايعتقدونكانواالاولونلمخاطبونفاهذا،تقررإذا

باعترافلهمفيحصلعقلا،بعضهوجوبالنصوصمعانيمنالمتعمقون

واما،والتلبيسالكذبالرازيباعترافيلزمأنفاما.ذلكفيالقطعالرازي

.المطلوبلحقاوهوحقا،نيالمعاتلكتكونأن

نإالاولونوالمخاطبون،الصحيحالعقل:بالعقلعنيتإنما:قالفإن

احتمالهأوعقلابامتناعهأقولفيمالجوازاأوالعقليالوجوباعتقدوا

منهم.خظافذاكعقلا،الامتناع

عندهانتفىفمن،الامتناعاحتمالهوإنماالقطعمنعندكالمانع:قلت

المخاطبينعقولارتضىقدوجلعزدلهو.القطعلهحصلالامتناعاحتمال

فيماالمعقولفيالتعمقلىإالشرعيرشدهمولمبحسبها،وكلفهمالاولين

فذاك،تعمقهملعدمأخظأواأنهمفرضفعلى.ذلكلهمكرهبل،بالدينيتعلق

التبعةتكونالمعانيتلكبطلانفرضعلىبل،البتةفيهعليهمتبعةلاخظا

الباطلمنهيفهمواأنإليهمبالنظرحقهمنأنيعلمخظاباخاطبهممنعلى

منهم.تقصيربدونبهويقطعوا

معترففالرازيخبر،كلفييحصللاالقطعأنوهب324[]2/

حقهامنكثرهاأوالنصوصتلكبأناعترافوذلك،القويالظنبحصول

فانه.المتعمقونينكرهاالتيالمعانيتلكمنهاالاولونالمخاطبونيفهمأن

تلكفهمفيمثلهمكانومنالاولونالمخاطبونيخطئانعادةالممتنعمن

القولأنثبتهذاثبتواذا.منهايفهموهأنحقهاماخلافكلهاالنصوص

بد.ولاوجل،عزللهتكذيبالمعانيتلكببطلان



نأترىألا.بهالقطعفيالايقاعمنقريبالباطلظنفيفالايقاعيضاو

يكونأنلاحتمالالظنلصاحبهيحصلإنمابخبرصاحبهأخبرإذاالانسان

فعليهكذبإذافإنهذلكومع،الكذبتعفداوعجزاوجهلاواخطأاوغلط

.الكذبتبعة

أنهازعمعلىالثانيةالارادة"...بهيريدأن...":بقولهالرازيعنىوإن

لىتعااللهأنهذا:علىعبارتهفحاصل،لىالأولىتعااللهكلامفيتخالفقد

نإلامعنىلهبطهرلاوهذاملبسا،يكونأنعقلأامتنعإذاإلاملبسايكونلا

لمإذافأما.يكذبانعقلأامتنعإذاملبسايكونإنمالىتعااللهانمغزاهيكون

برمنزلةتكونهذافعلىالمقضر،هولهفالمصدقيكذبأنعقلايمتنع

،قومعلىكذبفاذا.الكذبديدنهالذيالرجلمنزلةالرازيعندالعالمين

منرجلهذا:لهميقولأنلغيرهكانفلاموه=ضرر،فنالهم،خبرهعلىفبنوا

كانفقدعادتهتعرفوالمفان،بخبرهعملتمإذالمقصرونفأنتم،الكذبعادته

بل،اصحابهلأقلولا،لنفسهالمثلهذايرضىلاوالرازيتتثبتوا!انعليكم

لمثلوللهلشؤمعلبالأخرةلايؤصمنوتللذين>!لنفسهإنسانبهيرضىلا

6[.0:]العحل<الحكنمأتعريزوهولاضتهك

مع،بناتسبحانهلهإن:قولهمعلىالمشركينبهذالىتعااللهوبخ

.هذهمناكبرإلاالسابقةالمقالةرىولا،بناتلهمتكونأنكراهيتهم

تخرج!لمة>دسولدا:سبحانهلهإنقالوا:الذينفيتعالىوقال

.[5:]الكهف<إلاكذبايقولونإنافؤههممن

نياد!إداشثاجئغلر>:ذلكلقائليسبحانهوقال
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.[09-98:]مريم(هداألحبالوتخرلازضقأوتنشق!ه!رنالسمؤت

لىتعااللهمنيقعأنعقلايمتنعأنهعلىالمسلموناتفقوقد325[]2/

إخباربواسطةهوإنماالامتناعأنزعمواالأشاعرةأكثرأنالامرغاية.كذب

.الرسوليكذبأنامتناعمع،بهالرسول

كمابالنصوصالاحتجاجلىإ-لحمداودده-الرازيرجعوقدهذا،

فيتبعوهالناسمنكثيرالأنالكلاماشبعتوإنما.الأولالبابفيتقدم

.المستعانوالله.وغيرهالعضدعنيأتيكما،رجوعهلىإيلتفتواولم،مقالاته

****
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وغيرهالعضدقول

تقدمالذيالرازيلكلامتلخيصالمسألةهذهفيوغيرهالعضدكلام

اللهشاءإنستراهايسيرةمخالفةمع،"الصواعقمختصر"عنبعضهنقل

لى.تعا

:(1)""المواقفمنالاولالموقفأواخرفيالعضدقال

:اقسامثلاثة"المطالب

جلوسنحو،نفيهولاإثباتهعقلايمتنعلاي،يمكنماهر:أحدها

بالنقل.إلاإثباتهيمكنلافهذا،الاسكندريةمنارةعلىالانغراب

لافهذامحمد،ونبوةالصانعوجودمثلالنقلعليهيتوقفما:الثاني

الدور.لزمبالنقلثبت)2(لوإذ،بالعقلإلايثبت

،والوحدة،دونهالصانعإثباتيمكنإذلحدوبانحوهماعداما:الثالث

وبالنقل،عليهالدالبالدليلعقلاخلافهيمتنعإذ،بالعقلإثباتهيمكنفهذا

".عليهتوقفهلعدم

السيدقال.الترتيباختلفوإنما،الرازيمطالبهيهذه:أقول

لانه":نيالثاالرازيترتيبفيوهو،الاولللمطلبشرحهفي)3(نيلجرجاا

العقلعنغائباكانلما-ونحوهالإسكندريةمنارةعلىغرابجلوسيعني-

93،04(.)ص)1(

"."أثبت:المواقفوفي)ط(.فيكذا)2(

5(.20/)"المواقف"شرحفي)3(
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القبيلهذاومن،الصادققولمنإلابوجودهالعلماستحالمعاوالحس

."...والعقابوالثوابوالنارلجنةاأحوالتفاصيل

إنماالتقسيمهذالىإالمتكلمينفرارأنمنقدمتهماعلىيدلهذا:أقول

فيه.مامروقدسينا،ابنإلزاممنللتخلصمحاولةهو

لا،:قيل؟اليقينتفيدهلالنقلية"الدلائل326[]2/(:العضد)1قالثم

والنحواللغةبنقليثبتإنماوالاول،والارادةبالوضعالعلمعلىلتوقفه

.ظنيانهماوكلا،بالأقيسةوفروعهاالاحاد،بروايةتثبتوأصولها،والصرف

والتخصيصوالاضماروالمجازوالاشتراكالنقلعدمعلىيتوقفنيوالثا

بعدثم.الظنغايتهبل،بانتفائهيجزملالجوازهوالكلوالتاخير،والتقديم

الدليلعلىلقذموجدلوإذ،العقليالمعارضبعدمالعلممنبدلاالامرين

العقلعلىالنقلوتقديمبنقيضهما.ولابهماالعمليمكنلاإذقطعا،النقلي

كانإبطالهلىإالشيءإثباتأدىواذا،للفرعإبطالوفيه،بالفرعللأصلإبطال

الغايةإذ)2(،يقينيغيرالعقليالمعارضعدملكنباطلا.فكانلنفسهمناقضا

تتوقفدلالتهاأنتحققفقدالوجود.بعدمالقطعيفيدلاوهو،الوجدانعدم

تفيدقدأنهالحقوا.القوةفيالاصلعلىيزيدلاالفرعلان؛ظنيةاصولعلى

نعلمفإنا،الاحتمالاتانتفاءعلىتدلمتواترةأومشاهدةبقرائناليقين

التيمعانيها)3(فيالرسولزمنفيونحوهماوالسماءالارضلفطاستعمال

العقلياتفياليقينإفادتهافينعم،.سافسطةفيهوالتشكيك،الانمنهاتراد

.(04ص)"قفلمواا"(1)

،.لمواقفا"منوالتصويب."يقين"غير(:)ط2()

".قف"المومنوالتصويب."معانيهما")ط(:)3(
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العقلي؟المعارضبعدملجزمابمجردهايحصلهلأنهعلىمبنيلانهنظر؛

".طرفيهبأحدلجزمايمكنلامماوهماذلك؟فيمدخلللقرينةوهل

أصولكتببعضمنيعلمكما،للرازيكلهالتشكيكأصل:أقول

1(.)الفقه

يتفردألفاظاهناكأنريبفلا،والصرفوالنحواللغةنقلأما:وأقول

بعضبحكايتهايتفردوالصرفالنحومنوأوجها،اللغةأهلبعضبنقلها

التواتر،والنحووالصرفاللغةنقلمنالاغلبالاعملكن،العربيةأهل

قطعيالاكثربانالعلممعظنيالبعضبانلجميعافيالقدحومحاولة

تقدمماوبينبينهالموازنةمنيعلمكما،سفسطةيسمىأنمنأخسصنيع

.الاولالبابفيالسوفسطائيةعن

لىإاللغويمعناهاعنالكلمةالشارعنقلهنابهوالمراد-النقلوأما

]الماندة:<>مبينبأنهكتابهلىوتعاتباركاللهوصففقد-شرعيمعنى

]الشعراء:<مبينعرفنبلساني>وأنه[138:عمرانل]<لناس>بيانوأنه[51

تدبرهالناسعلىوأوجب[.91:]القيامة<يانصعليناإنثم>:وقال[591

لحجر:]ا(لجفالونلهاوإناالذكرنزلنانخننا>:وقال،بهوالعملوتصديقه

327[]2/المقصودوإنما،فقطألفاظهحفظالمرادليسأنهشبهةولا9[.

نأيقينايعلموبهذا.الساعةقياملىإدائمةوالهدايةقائمةالحجةبقاءبحفظه

بياناللناسذلكلبينآخرمعنىلىإاللغويمعناهاعنكلمةنقللوالشارع

منيلزمولما،الدينبحفظوجلعزاللهلتكفل،بيانهلنقلبئنولوواضحا،

لة.لرساا.ط(704-1/093)زيللرا"للمحصوا":نظرا(1)
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وقدآخر،نبييبعثأوالساعةفتقوم،والهدايةلحجةاتنقطعأنذلكانقطاع

وقد.النبيينخاتموسلموآلهعليهاللهصلىمحمدانو،باقيةالدنياأنعلمنا

تقضيوالعادةآحادانقلمابكذبهاالمقطوعالاخبارمنأنالاصولفيتقرر

وقوعهبعدمفالقطعذلكمنآحاداينقللمفمامتواترا،لنقلوقعلوأنه

وضح.

أصليجهللمنحتىالكلمةمعنىيعينماكثيراالسياقفإنهذاوفوق

منكثيرفيالسياقويدلوالسنةالكتابفيتتكررالكلماتمنوكثيرمعناها.

ألسنةعلىاستعمالهايكثروهكذا،الكلمةمعنىعلىأكثرهاأوالمواضعتلك

التيالكلمةفيالسياقيدلماكثيرابل.والتابعينالصحابةمنالشرعحملة

المنقولةبالمعنىليستالموضعذلكفيأنهاعلىنقلهاالشارعانثبتقد

،[65:]الاحزاب(النئعلىيصفونوطئ!ته،اللهإن>:لىتعاكقولهإليه

وغير32[،:]النجم(اتتيبمناغلمهوأنمفسكمتربهوا>فلا:لىتعاوقوله

آخر؟معنىلىإنقلأنهيأتلمبمابالكفما(،1ذلك)

والتقديموالتخصيصوالاضماروالمجازالاشتراكفييأتيهذاونحو

الايةفي)يصلون(لفطانلىإيشيركانه":بقولهالرزاقعبدمحمدالشيخعليهعلق(1)

لفطفيظهروانوهذا،اللغويوضعهعنمعقولالثانيةفي)تزكوا(ولفطالاولى

)تزكوا(لما.لفطفييظهرفلا)يصلون(

نقلالشارعانأردتإنماهذا،غيرفيواضحةعبارتي"قائلا:المؤلفعليهوعقب

ذلكومع.المالزكاةاداءلىإالزكاةولفطوالسجودالركوعذاتلىإالصلاةلفط

الثانيةوسياقلسجود،والركوعذاتغيرفيهاالصلاةانيبينالاولىالايةفسياق

".المالزكاةاءادغيرفيهاالزكاةأنتبين
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المعنىغيرفيالكلمةاستعملمننو،حجةالظاهرأنتقرروقدلتأخير.و

قرينةواحتمالكذباهالكلامكانوإلا،قرينةينصبأنعليهكانمنهاالظاهر

وقضاء،الشريعةوبحفظبالبيانوجلعزاللهتكفلمنتقذممايردهتنقللم

نأعلىالقاطعةلحجةاتقومماوكثيرا.لنقلتقرينةهناككانتلوبأنهاالعادة

فينظائرهبمعونةوإما،وسيافهبتركيبهنفسهالكلاممنإما،ظاهرهعلىالكلام

كلوأ...>:لىتعاقولهفهمفيالصحابةمنأفرادأخطأوقد،والسنةالكتاب

نامع[،871:]البقرة<الأشودالحبطمنلأثيضأالمخيطل!يتبينحتىواشربرأ

فيأوضحتهكما،والقرائنالسياقعن328[]2/لغفلتهمكانإنماخطأهم

اللهلانزالسبباالافرادولئكخطاكانذلكومع"،الكذب"أحكامرسالة

فيالنصيكونأنيعقلفكيف،والإيضاحالبيانفيزيادةالايةبقيةوجلعز

يعرفهااو،لهماللهيبينلاثمالصحابةجميععلىالقرينةتخفىثمالعقائد،

متواترانقلانقلهاعلىلىتعااللهيبعثهمولابنقلها،يبالونلاثممنهمجماعة

الصحابةكانكماأنهريبولا!؟ويذيعونهفيشيعونهالروايةعلماءإليهيصل

علىالشديدةالمفسدةتترتبوكما،بعدهممنفكذلكبالنصوصمخاطبين

فيكانتوانالقرينةأنالامرغاية.بعدهممنفكذلكبالقرينةالاولينجهل

بعضيستغنيأنيجوزفقدبالنصتقترنأنبدلاالاولينالمخاطبينحق

بدلابل،تنقللاأنهذامنيلزملالكن.النصمعينقلهافلاباشتهارهاالنقلة

تنقلأنوحقهايجدوها،فلممظانهافيالعلماءطلبهافإذا.تقدملماالنقلمن

بعدمها،فقطعوا،كذلكتنقللمبأنهاقطعواالعلماء-ينالهتواترامتواترانقلا

.ظاهرهعلىالنصبأنفقطعوا

فإن،بالاحكاميتعلقفيماكالحالبالعقائديتعلقفيماالحالوليس
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هين.أمرذلكفيالخطالان؛فقطاحاداالقرينةتنقلانفيهايجوزالاحكام

لىإبالمظرصواباالاحكامفيالنصوصلىإبالنظرالخطأيكونوقد

اللهولكن،الحكمةفيالاغلبعلىتبنىالشرعيةالقوانينفإن،الحكمة

لىتعااللهفرضفكما.وقدرهبقضائهلحكمةاتطبيقلىيتولىوتعاتبارك

لىوتعاتباركاللهلكن،عدلانيخطئأنيتفقوقدالعدلين،بشهادةالحكم

القاضييعرفقد!كذلك؛وبقدرهبقضائهلحكمةاتطبيقهذامثلفييتولى

كانوإنالقضاءفهذا،عليهيقفلملهمخصصوهناكبه،فيقضيعامادليلا

وجا!عزاللهعندصوابفلعله،الدلائلبحسبالامرنفسلىإبالنظرخطأ

يعقللاإذهذا،خلاففعلىالعقائدفاما.القضيةتلكفيالحكمةبمقتضى

نأفهب.الظنمنهفقريببالباطلالقطعفيهايصروكمافيها،الحكمةتغير

ولا،يطنهأنبدفلا،النصبطاهريقطعلمقرينةيجدفلمبحثإذاالعالم

اصحابمنيحمدأنبدفلاالظنومع،نفسهمحنالظنيدفعانيستطيع

صحيحة.حجةلغيرخالفهمنويذم،الظنذاكيوافقمنالمقالات

فيالحقعليهيخفلمالسلفواثاروالسنةالقرانتدبرفمنلجملةوبا

إلا-منعهإن-لاستيقانوالقطععنيمنعهلا932[21/وأنهمنها،كثير

بتلكلييباولاإيمانهيقوىمنفأما.التعمقعلىالمبنيةالمحدثةالشبهات

لامنماوبها.ويؤمنالنصوصتلكمنكثيربدلالةيقطعفانه،الشبهات

بها.ويكفر،الدلالةبتلكيقطع]لا[فانه،بالشبهاتمفتونوهو،لهإيمان

كإلآلكذبتننذذبن>:وجلعزاللهقالكمايكونونالذينأماو

اقوامذلكووراء.لهمحاعرفتفقد[431النساء:أ(هترلاءولإاكهؤلآص

!يتجاهلونأوالأولينالمخاطبينكعقولالفطريةالعقولعليهمايجهلون
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فيه،المتعمقالنظروهنيعرفونولا!يتغافلونأوالبيانقوانينعنويغفلون

وا،القواطعدلائلهافيعرفوا،النصوصيتدبرونولا!وينكرونيعرفونأو

ولامامحئغولكممامممبتلهاظتقذأمةتلك>!يجحدونويتدبرون

.[413:]البقرة<يعملونعماكانواقثئلون

:طبقاتثلاثعلىفاسلافنا،لجملةباو

نتولاهم.الذينفهؤلاء،والسنةبالكتاباعتصامهلناوضجمن:لىالاو

منهم.نتبرأأنفعلينا،والسنةبالكتابتهاونهلناوضجمن:الثانية

ويعذرهم.عنهميعفوأناللهعسىسيئاواخرلحاصاعملاخلطواقوم:الثالثة

.المستعانوالله.فيهأخطاوامماونبرأ،فيهأصابوافيمانحمدهمأنوعلينا

معالكلامفيحالهعلمتفقد،العقليالمعارضمنالعضدذكرهمافاما

ففيه،"متواترةأومشاهدةبقرائناليقينتفيدقدأنهالحق"وا:وقوله.الرازي

سلف.كماأخرىأوجهمناليقينتفيدقدبلشديد،قصور

علىمبنيلانهنظر،العقلياتفياليقينإفادتهافي"نعم:فقالبمس،ثم

مدخلللقرينةوهل؟العقليالمعارضبعدملجزمبمجردهايحصلهلأنه

".طرفيهبأحدلجزمايمكنلامماوهماذلك؟في

-أكثرهفينقللمإن-الكلاممنكثيرفيالمتي!رمنأنهريبلا:اقول

إذاثم.مكابرةهذاوإنكار.منهيفهمأنحقهالذيبالمعنىالقطعيحصلأن

أرادبأنهالقطعحصل،الغلطقطعاعليهيمتنعمنكلامفيبهذاالقطعحصل

كانفإذا.المعنىذاكمنهيفهمأن033[]2/حقهأي،كذلكالكلاميكونأن

المعنى،ذاكبصحةالقطعحصلعمداولاخطأيكذبأنقطعاعليهممتنعا
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ذاكبطلانعلىصحيحعقليدليليوجدأنباستحالةالقطعفيحصل

العقلي،المعارضبعدمالقطعبهايحصللاالنصوصأنزعمفمن.المعنى

المتكلميكذبيكونأنوإما،الكلامبقوانينجاهلايكونأنفاما

غيرلىإحرفهاأوالنصوصتلكبعضفردهذا،علىزادفاذا.با!وص

مكذبفهومنها،تفهمأنالكلامقانونبحسبحقهاأنيعلمالتيالمعاني

ولابد.بها،للمتكلم

فإن،الكلامبقوانينمعرفتهمعواثباتهالقطعحصولنفيعنوقفومن

غيرفهوغالبها،أووغيرهمالسلفيونفيهايختلفالتيالمسائلفيواقفاكان

وأالنصوصتلكمنكثيرايردكانوإن.بالنصوصالمتكلمبتصديقجازم

البتة.مكذبهوبللوقفهمعنىفلايحرفها،

خالفها.التيالنصوصفهمفييخطئقد:قيلفإن

،الصوابالغالبويكونيقلحيثالخطأعلىلحملايتجهإنما:قلت

تعمد.مأخطافسواءالمرتابفاما،بالتصديقالجازميفيدإنمافهذاذلكومع

ضربين:علىفهيالقرائنفأما

يلاحظهأوالمتكلمينصبهبأنالكلاممنلجزءكاهوما:الاولالضرب

حيثوذلكتأسيسيةفائدتهاتكونفتارة.الافهاموهوالكلاملمقصودتتميما

حيثوذلكتأكيديةتكونوتارة،تبيينهأوالمرادتعمينأوالفهمعليهايتوقف

.الكلامعليهيدلماتوافق

نعلامكأنالامور،بعضعلىالدالةوالاماراتالعلامات:التانيالضرب

الغسالونويدعى،بيتهمنالبكاءنسمعثمخطرامرضامريضالقاضيأن

علىجنازةالقاضيبيتمنتخرجثموالامراء،العلماءويحضرلحفارونوا



أبناءومعهاحملها،لىإوالفضلالعلمأهلفيتسابقالعلماء،جنائزهيئة

أبناءأكبرللامامةفيقدمون،للصلاةتوضعثم،لحزنواالغمبهيئةالقاضي

بها،يذهبثم،الرجلجنازةمنالاماميقومحيثويقومفيتقدم،القاضي

لىإيتقدمونالناسنرىثم،القاضيوالدقبربجانبقبرفيالميتفيدفن

يدلنامماذلكغيرلىإ،التعزيةفيالعادةبهجرتماهيئةعلىالقاضيأبناء

يخبرمخبرا331[21/نسمعولم،موتهنشاهدلمولوماتالقاضيأنعلى

القاضي،بموتالقطعيحصلحتىوتكثرتقوىقدالاماراتوهذه.بموته

موته.لغيرمثلهااجتماعيتفقأنالعادةفييستحيلحيثوذلك

قدكانطبيبخرجالقاضيبيتمنالبكاءسمعناعندماأنهفرضنافاذا

وبتلكبهيحصلقدالخبرفهذا؛القاضيمات:فقال،فسئل،ساعةقبلدعي

لخبر.اعدمفرضعلىحتىالقطعالامارات

لوجهين:الناسأخبارإليهتحتاجقدالضربوهذا

المخبر.صدقتثبيت:الاول

كانلوكماصريحا،يكنلمحيثالخبرمعنىعلىالدلالة:الثاني

كبير".رجل"مات:قالسئللماالطبيب

أنهثبوتفيالشأنوإنما،أخبارهصدقتثبيتعنغنيفإنه،الشرعفأما

كما،بالعقلياتيتعلقفيمايدخلالضربينوكلاالخبر،معنىفيثمأخبر،

.غيرهفييدخل

"وقدقال)1(:ثم،المتن"المواقف"شرحفيالجرجانيالسيدوجارى

.)2/58()1(
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."...النقليةبالادلةالتمسكيجوزلابانهالرازيالامامجزم

المصرحهوهذاوالسيدلحمد.اودده،تقدمكماالرازيرجعقد:أقول

)1("المطولعلىلحكيماعبد"حواشيمنالاستعارةبحثفيكماالبيانفي

منمانعلالكنظاهرهيروج"بل،قرينةصاحبهينصبلاالعمدالكذببأن

(".ذهنهفيالتاويلقصد

وهومشهور،بحث"هاهنا:قالثم)2(،الحكيمعبدالمحشيوجاراهما

فيقائموهو،القائلصدقالشرعياتفيالعقليالمعارضلعدمالمبنىأن

منيكونأنيلزملاوانتفاءثبوتابإمكانهالعقليحكملاوماأيضا،العقليات

نأعلمماكليحملأنفينبغي.العقلمنليالخاإمكانهلجواز،الممتنعات

بصدقه.العقلقطعوابطالكذبهيلزمالئلا،القسمهذاعلىبهنطقالشرع

.الشارحذكرهمايفيدولاأيضا،العقليفيالقطعيفيدأيضاالنقليأنلحقفا

والقرائنأنفسها332[]2/الأدلةفيالنظرأنمراده:يقالبأنإلامخلصولا

القائلمنالإرادةإفادتهلاجل؛المعارضبعدملجزمايفيدالشرعياتفي

نأعلىبناءنظر،محلبعدمهلجزماإفادتهالعقلياتوفيجزما.الصادق

العقليفييقيناالشارعمرادعلممابعدأنه)4(لاله،محل)3(الإرادةإفادته

غيرفانه،الاولدونالثانيفيالمعارضبعدملجزمايحصلوالنقلي

(".مسلم

.(152)4/"المفتاحتلخيصشرححواشيعلىالفتاح"فيض(1)

.(58)2/"حواشيه"انظر"،جلبيحسنالمحشي":والصواب،الاصلفيكذا)2(

لحواشي.امنوالتصويب."لارادة":()ط)3(

لحواشي.امنلتصويبو."لانه")ط(:(4)
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يفيدهملالكنه،مرادهمهومخلضازعمهالذيهذاأنشكلا:أقول

التعمقيةالشبهاتوجدواأنهمسوىشيءلىإيستندلاالنظرذاكلانشيئا؛

علىيحملهمماالايمانقوةمنعندهميكنفلم،النصوصبعضتخالف

،الشرعبتكذيبيصرحواأنعليهموكبر،الشرعوتصديقالشبهتلكاطراح

!وهيهاتسبيلا،ذلكبينيتخذواأنفحاولوا

نأعلى(و"شرجها")1"المقاصد"فيجرىالتفتازانيالسعدوكذلك

الموضعذاكفيوجمجم،الشبهتلكمقابلفيبهايحتجلاالنصوص

الجهةمسألةفييأتيكمااخر،موضعفيكلامهفيحالهاينكشفجمجمة

لى.تعااللهشاءإن

ومنهم-البيانييناتفاق)2("الكذبأحكام"رسالةفيأوضحتوقد

معمنهيفهمأنحقهكانإذاالكلامأن-لحكيماوعبدنيلجرجاواالتفتازاني

التأويلهيالتيالارادةتخرجهلم،الواقعخلاف-كانتإن-قرينةملاحظة

نيالجرجاعبارةومرت،بذلكيتعلقمابعضوتقدمكذبا.كونهعنالذهني

عنه،تصرفقرينةولا،معنىفيبينظاهرنهالنصفيتحققفمتىقريبا.

كاذبالمتكلموأن،كذبالكلامأنمستلزمالمعنىذاكبطلانففرض

فانه،المعنىذاكغيراحتمالعنجدّاًبعيداالكلامكانإذاذلكويتأكدولابد.

القرينة.عدممعالعلاقةعدمحينئذيتحقق

لاالنقليةالادلةبأنالقولأن)3("المواقفشرح"فيالجرجانيوزعم

(1)/4(0.)5

212(.30،2-188،591-178)صانظر)2(

)3(/2(.51.)52
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بالنظرفهوهذا،صحفان.الاشاعرةجمهوروالمعتزلةمذهبهواليقينتفيد

يخالفونإنهمنعم،هذا.بهميطنفلاالمتقدمونفأما،الطائفتينمتاخريلىإ

عقليدليلأنهتوهموامالاشتباهذلكيكونقدولكن،النصوصبعض

الاولين،المخاطبينعلىيخفىلاأنشأنهمنالذيالصحيحالعقليبالدليل

أنهافظنوا،عليهمالاياتبعضمعانيلاشتباهأو؛صحيحةقرينةأنهفتوهموا

ماتأويلتوجبصحيحةقرينةلذلكوأنها،إليهذهبوافيما333[]2/صريحة

ذلكمنيلزملاوكما،النصوصبعضخالفوقدعال!!إلاوقليخالفهاه

بلى،.اليقينتفيدقدأنهاإنكاريلزملافكذلك،حجةالنصوصتكونأنإنكار

أعلم.والله.لحكمايتجهفقدوفحشتالمخالفةكثرتإذا

****
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لمتشابهوالمحكما

يخالفونهماأنبدعوىللنصوصتكذيبهميسترونالمتعمقينمقكثير

المحكمفيالكلامكثروقد.اتباعهعنالمنهيالمتشابهمنهومنها

التوفيق.لىتعااللهمقراجياليبانماوسألخص،والمتشابه

المتقنهوالمحكمأن"و"متشابه"محكم"كلمتيمقالمتبادرالمعنى

بركلاموالقرانبعضا.بعضهيشبهالذيهووالمتشابهفيه،خلللاالذي

محكما.كلهيكونأنفلابدالقدير؛العليم،الحاكمينأحكم،العالمين

البناءففيله،أعدماباختلافيختلفالشيءإح!مأنيعلمأنوينبغي

يختلفوهكذا.النزهةوقصرالسكنىودارلحصنافيالاحكاميختلف

.والحماموالمطبخلمخزنوكالمجلسالواحدةالدارحجرفيالاحكام

يصلحالذيفالمجلس،الاحوالباختلافحدولغرضالمعدويختلف

فيهتكونلابلدفيللصيفيصلحوالذي،للصيفيصلحلاقدللشتاء

فيالبيانيونيقولهكما،الكلاموهكذا.فيهتكونبلدفييصلحلاقدالسموم

خللا،الناسبعضيزعمهمماالاياببعضفييكنفمهما.البلاغةتفسير

.الاحكامعينالايةلهعدتمالىإبالنظرفهو

ذلكوغيروالصدقكالاحكام،القراناياتفيهاتشتركصفابهناكو

كلهأنهكما،متشابهكلهالقرانإن:يقالأنفيصح.المحمودةالصفاتمق

>الر:لىتعاقال،الوصفينبهذين334[]2/لىتعااللهوصفهوقد.محكم

هود[.سورةتحة]فا(خبيرحيهملدنمنفصخلتثمءايه-ت!كتنث

[.يسسورةتحة]نا(الحيهصانواثقرة!>يس:وجلعزوقال
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23[.]الزمر:(متشبهالحديشدناأخسننزل>اطه:سبحانهوقال

نزل!القيومهرالحىإلاإلهلآأدله!>اثم:لىتعاقولهفيالنظرفيبقى

ءايتمتهالكتبعئكنقلالذىهو>:قولهإلى...(بآلحقالكنتعلتد

منهلشبهمافيتبعوبئزلغقلوبهمفيالذينبر،ماخرمتنيوانكتتتمهنمحكمت

ءانالقولونلعلم1فيوالزسخونآددهإلا-باويلهيندموما-تأويلهتتغاوالفتتةاتتغا

هديتنا"بعدقلوبنالرخلارئنا!آلألمضولوالايةبهرومارلناعندمنبه-!

(.عمران)السورةنواتح<لوفابأنتإنكرحمةئدنكمنلناوهمت

غيرمتشابهاتياتو،متشابهاتغيرمحكماتاياتمنهأنهذادل

هو؟فما،الاولغيربمعنىهناوالتشابهالاحكاميكونأنفلابد،محكمات

:قولانذلكفيالسلفعنرويمااشهر

.المنسوخوالمتشابه.ينسخماالمحكمان:الأول

لحلالاكايات،تأويلهمعرفةلىإسبيلللناسما:المحكمان:نيالثا

عرفوقد.الساعةقيامكوقت،اللهإلاتاويلهيعلملاما:والمتشابه.لحراموا

سبيلعلىوذلك،تتناولهماببعضالايةيفسرونانهمالسلفعادةمن

،ونحوهبالتخصيصالبيانيشملماعلىالنسخيطلقونكانواوأنهم،التمثيل

ياتي:ماعلىالقولان(1ذانك)يشرحانفيمكن

ماو]لمتشابهاتبنفسها،بينةايةكلهيالمحكماتان:الاولالقول

بنوعيه.والمجملكالمنمسوخغيرها،يبينهاانلىإتحتاج

".)1()ط(:"ذلك
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الذيمعناهامعرفةمعللسامعيتهيأايةكلالمحكماتأن:الثانيالقول

عليه.اشتملتبمايتعلقممانفسهإليهتتوقمايعرف]2/335[أنلبيانهسيقت

لاعلامسيقتإنماالساعةبقيامالمنذرةفالايات.ذلكعداماوالمتشابهات

ماعلىفيهايحاسبونخالدةحياةالفانيةالدنياالحياةهذهبعدلهمأنالعباد

والاستكثارالصالحوالعملبالايمانلهاليستعدوابه،ويجزونالدنيافيقدموه

كثيراولكنلمقصود،اهوفهذا.والعصيانوالفسوقوالطلمالكفرواجتناب،منه

تعالى:اللهقال.القيامةقياموقتمعرفةإلىمتعطشةتخطاهالنفوسمن

فيثقل!ثهوإلالوقنهالالمجيهاربئعندعلمهاإنماقلعشيشهاتانالساعةعنيشلونك>

اللهعند!هاإنماقلعنهآحفى؟ئكلمجئلونكبغةإلاتآتيكللاوالأرض!السنوات

.[187:]الاعراف(لائغلمونالئاِسكثرولبهن

عليهملىتعااللهفرد.علمتهحتىوقتهاعنبالسؤالمعني<:عنهآ>حفى

هوالمهمأنيعلملانهذلك،معرفةعلىالحرصفيمثلهمليسرسولهبأن

.القرونألوفبعداولحظةبعدتقومانيهمهفلامستعد،فهولها،الاستعداد

المعنى.هذافيأخرىاياتعدةالقرانوفي

الساعة؟متىاللهرسوليا:قالرجلا"أنأنسعن")1("الصحيحينوفي

اللهأحبأنيإلالهااعددتما:قاللها؟"اعددتوما!"ويلك:قال

فرحواالمسلمينرايتفما:أنسقال."احببتمنمعأانت:قال.ورسوله

لىإوسلموالهعليهاللهصلىالنبيبهعدل.بها"فرجهمالاسلامبعدبشيء

كانورسولهللهحبهصدقفمن.المعيةتقتضيالمحبةأنعلىونبهه،المهم

.(9362)ومسلم(1716)ريلبخاا(1)
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الاخرةفيالمعيةفينيله،اللهفيحبه،والاتباعوالطاعةبالايمانالدنيافيمعهما

الله<يحبتكمفأتبعونياللهإنكنتوتحنونقل>:لىتعاقال.والدرجاتبالنجاة

ذلكوقضية،المحبةتفاوتدليلالدنيافيالمعيةوتفاوت31[.:عمران]ال

فضله.منشاءمنلىتعااللهويزيد،الاخرةفيالمعيةتفاوت

لىتعااللهبذاتالمتعلقةالاياتالثانيالقولعلىالمتشابهفيويدخل

قمئجدأنمضعك>ما:لابليسخطابهمنقصهفيماتعالىكقوله،وغيبهوصفاته

75[.]ص:(بيدئظفتلما

منوتحذيرهمالشيطانمخالفةعلىادمبنيلحضسيقتفالايات

لحجةاوجلعزاللهإقامةوبيان،لهمعداوتهوبيان،فعلهمثلفعلأوطاعته

لهأنوبيان،سبحانهبيديهخلقهبأنأباهمشرفلىتعااللهأنوبيان،عليه

فيها،336[]2/لبسلاظاهرةالمعانيوهذه.بعظمتهيليقكمايدينسبحانه

وكيفيتهما.اليدينكنهفيالخوضلىإتتخطاهاقدالنفسلكن

اقتضتهماعلىمتقنةاي،محكمةالاياتتلكتكونالقولينكلافعلى

ابتلاءبنوعيهبالمجملوالاتيان،ناسخهعنبعيداالمنسوخبقاءوفي.لحكمةا

لاحتياج؛الاحكاماستنباطفيوعناءمشقةعليهمفيكون،لعبادهاللهمن

لاماذكروفيستحضارها.ووالسنةالكتاببنصوصالاحاطةلىإذلك

،الظاهرةالمعانيمنبذلكيتعلقمامع،وكيفيتهكنههمعرفةلىإللعبادسبيل

اوائلفيالابتلاءحكمةتقدمتوقد.الراسخعنالزائغليمتازلهمابتلاء

الرسالة.

انهبطهروالذي.متشابهاتالاياتتلكتسميةوجهفيالنظرويبقى
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منهاايةكلأن-أعلموالله-المرادبلبعضا،بعضهايشبهأنهاالمرادليس

علىبعضهايترجحلاانهفيمتشابهةمعانعلىتحملانيمكنأي،متشابهة

بينا.رجحانابعض

وبينهما،بينلحراموابين،"الحلال(:1(")"الصحيحينحديثوفي

..("."مشتبهات:الاصيليروايةفي"")2(:الباري"فتحفيو."...مشبهات

بيأعن)4(الدارميورواه...عونابنلفظوهو)3(،ماجهابنروايةوهي

.("..."منشابهات"وبينهما:بلفظالبخاريشيخنعيم

منكثيرفيوتفاعلافتعلشأنحد،وبمعنىيأتيانوتشابهواواشتبهوا

فيوالحرمةالحلمتشابهلحرامواالحلالبينالذيفالامر.الكلام

.ذاكولاذافيهيترجحلاالاخر،يحتملكمامنهماكلايحتمل،الاحتمال

وانطباقفأكثر.معنيانفيهايتشابهالمتشابهةالايةتكون-أعلموالله-فهكذا

حيثيقعفانماظاهرلهلذيفأما،واضحلهظاهرلاالذيالمجملعلىهذا

"أحكامفيرسالتيفيوضحنهكما،ظهورهتقاومقرينةهناكتكون

الصحابة.لىإبالنسبةهذا،الاولحكمفييصيروبذلك."الكذب

منسوخهوماالنصوصفيأنالمسلمونعلمفقد،بعدهممنفأما

قيدهمطلقهوومااخر،نصع!حطصهعامهووماعنه،بعيداخرنصشنسخه

بشير.بنالنعمانحديثمن(1)995ومسلم2(150،)52البخاري(1)

)2((1/271).

8493(.)رقم)3(

252(.4)رقم)4(

518



علىيقفعندمافانهويتدبرها،النصوصيستقرئلمفمنوهكذا.آخر،نص

حقهفيمحتملا]2/337[يكونذلك،يعلمولممنسوخالامرنفسفيهوما

فثبت،الباقيحالهذاعلىوقسمنسوخا.يكوننوباقيا،حكمهيكونأن

التشابه.

قولهفيكاليدين،وكيفيتهكنهه:قلأوتاويله،علملىإسبيللاماوأما

يتخرصفقدله،حدولا،التخرصإلايبقىلافانه(بيدئ>خلمت:لىتعا

واضحا،بياناذلكمنواحديتبينلاأنهومعلومكثر،أووجهينالانسان

التشابه.فثبت

.السياقعلىتطبيقهيمكنالقولينوكلا

يعيبونفتارة،لمجملوالمنسوخيتبعونالزيغفأهلالاولالقولأما

أهوائهملتقويةبذلكيتشبثونوتارة.البيانوبعدم-زعموا-بالتناقضالقرآن

علىوالروحالكلمةإطلاقمنالقرآنفيبماتشبثواإذ،النصارىفعلكما

وماإنحم>:لىتعاقولهسمعواعندماالمشركونفعلوكما،عيسى

تاويلهيبتغونوتارة[.89:]الانبياء(جفصحصبللهدوتمنتعبدون

فيالخوارجفعلكما،الراسخينلىإرجوعهموعدملذلكتاهلهمعدممع

ألشتطن(تعبدو>لا:وقوله[57:]الانعام<دلهإلاألحكم>إن:لىتعاقوله

ذلك.ونحو[،06:يس1

الفتنة،ابتغاءتارة،النصوصتلكيتبعونالزيغفاهلنيالثاالقولماو

(!ليدئلفظأنفيزعمون،بالباطلجاءأنهبزعموالاسلامالقرآنيعيبوابأن

علىيجوزماعليهمايجوزالانسانليديمماثلتينيدينسبحانهللهانمعناه
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.هواهلىإذلكمنهمكليوجهثم،باطلوهذا:يقولونثم،الإنسانيدي

ليسمحمدانو،اللهعندمنليسالقرانأنعلىبذلكيستدلمنفمنهم

لعقولمجاراةبالباطلجاءالقرانأنعلىبذلكيستدلمنومنهم،بنبي

يتخرصيذهبمنفمنهم،تأويلهابتغاءوتارة.ذلكغيرلىإلجمهور،ا

منومنهم،الضالةالمشبهةمنوغيرهموأصحابهالحكمبنهشامتخرص

اليدينإن:بعضهمكقول،بعيدةمعانيعلىبحملهاالنصوصتلكيحرف

ذلك.وغيروالارادةالقدرةهما

ءامنايقولونالعلمفىوالزسخونالئةإلاتاويله،يعلم>وما:لىتعاوقوله

قوله:يكونالاولالقولعلىأنهإلا،القولينمنكلعلىينطبق<-به

القولوعلى.أيضاتأويلهيعلمونالراسخينأنوالمعنىعطفا،(>والزسخون

تاويله،يعلمونلافهم338[]2/اسسنافا،(>والزسخون:قولهيكوننيالثا

الاية.<-به>ءامئا:يقولونبلالزائغين،اتباعيتبعونهلابأنهمامتازواوإنما

>إلا:قولهعلىوقفمنالناسمنأنالقولينكلاتصحيحعلىويدل

"انا:قالثم،الايةذكرأنهعباسابنعنصحنهويقف،لممنومنهم،(الثه

)2(."الراسخون"ويقولقرأ:أنهعنهوصح(.1)"تأويلهيعلمممن

الحقيقةبمعنىنيالثاوعلىالتفسير،بمعنىالاولالقولعلىوالتأويل

اليدين:تأويل(بيدئخلقت>لما:لىتعاقولهففي.اللفظإليهايؤولالتي

)258(.""تفسيرهفيالمنذروابن22(0)5/""تفسيرهفيالطبرياخرجه(1)

"و"المستدرك(1/611)"الرزاقعبدتفسيرو"2(18)5/"الطبريتفسير"فيكما2()

(/2.)928
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عليه.ماهماعلىوكنههماحقيقتهما

المساكين،سفينةموسىصاسماكخرق،للفعليكونالتاويلأنواعلم

إماالفعلفتاويل.للكلامويكونللرويا،ويكونلجدار؛اواقامته،الغلاموقتله

غصبمنالسفينةكسلامة،فعلهمنالمقصودوهو،إليهيوولماأيماله

نأبيانوإما؛اليتيمينكنزوسلامة،إرهاقهمنالغلامأبويوسلامة،الملك

موسى:صاسماعنقصهفيمالىتعااللهقال.المالذلكلىإيؤولالفعل

القصدبانأخبرهئم78[،:]الكهف(صبراظثهلضتستطعمابناوللي>سانئئك

ياثهقمتطعلمماتاويل>ذلك:قالثم،لمالاذاكتؤولأنالافعالتللتمن

95،]النساء:(تأوللاوأخسنخير>ذلك:تعالىوقال82[.:]الكهفصبرا(

3[.هلاسراء:

له،تمثيلهيالذيالامرنفسفيالواقعوهومالها،إماالرؤيا:وتاويل

>هذا:عنهلىتعااللهقصهفيمايوسففقال،لهوأبويهيوسفإخوةكسجود

ماومنه.تعبيرهاوذلك،إليهتؤولمابيانوإما[،001:]يوسف(رءيىتآولل

تاويلمن>ريعلمك:ليوسف933[]2/يعقوبقولمنلىتعااللهقصه

الاخاديث(تاوللمنو،لنعفمهر>:لىتعاقالثم6[،:]يوسف(لأحاديث

تأولليمنوعاتتنىالملكمنءاتتتنى>رثقد:يوسفقولثم2[،1:]يوسف

.[101:]يوسف<يثلا!حادا

ليوسف:السجنصاحبيقولمنلىتعااللهقصهماالمعنيينويحتمل

37[،:]يوسف!إلانئأتكمابتآويله-<لهما:وقوله36[،]يوسف:<>نئئتابتاويله

521



[45:]يوسفبتاويلهء(أنئئكمنأ>:معهومنللملدمنهماالناجيوقول

4[.4:]يوسف<بفلمينالاخلنمبتاويل>ومانخن:الملكأصحابقولبعد

كانإذاالامرنفسفيالواقعوهوالخاوجي،مآلهإما:الكلاموتاويل

عزاللهقمق.ذلكعلىوقسامرا،حسادإذابهالماموروالفعلخبرا،الكلام

حنم>ولقذ:قالثموالنار،لجنةواالقيامةحالعراف()الاسورةفيئوجل

يؤمتآوي!-إلايخظرونهل!يؤمنونئقو/ورخةهديعلمعلىفصحلنةباكتف

25:]الاعراف(بالحتئربنارسلتجاقدقبلمنلنسواتذلىيقولتاويد-ياني

.]53-

:قالانلىإ<اللهدونمنيفرئأنانالقرفذاوماكان>:لىتعاوقال

93[.-37:]يونس<ويلهلحياتهمولضا-بعلمهيحيالواقربما>بلكذبوا

اللهصلىاللهرسول"كان:عائشةحديثمن")1(مسلم"صحيحفيو

اللهموبحمدهاللهسبحان:وسجودهركوعهفييقولانيكثروسلموآلهعليه

فسبح>:لىتعاقولهبتأويليأتي-:أعلموالله-تريد."القرانيتأول،لياغفر

3[.]العصر:<واشتغفرهرئبعمد

رجلارأيت:"يرميأسدا"رأيتتأويل:يقالكأنالمعتويمالهواما

بالتفسير.المسمىهووهذاأحدهما،بيانوإما.شجاعا

فيوسلموالهعليهاللهصلىالنبيقولقبلهوالذيهذاويحتمل

فيوهو."ليغفراللهم،وبحمدكربنااللهم"سبحانك:ولفظه)484(،رقم()1

.(6894)817،"البخاريصحيح"
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يكونالاولفعلىأ.1)"التاويلوعلمهالدينفيفقهه"اللهم:عباسابن

المعنى:يكوننيالثاوعلى،النصوصإليهاتؤولالتينيالمعاعلمه:المعنى

إليها.تؤولالتيمعانيهايبيناي،النصوصيؤولانعلمه

معاتيه،:بتأويلهالمراديكونالمتشابهفيالاولالقولفعلىهذا،تقررإذا

تاويلنفكما.لحقائقامنإليهيؤولماالمراد:يكوننيالثاالقولوعلى

يديقللهبانالاخبارتأويلفكذلك34[0]2/،نفسهالبعثهوبالبعثالاخبار

بالكنهالعلمهواليدينشادفيبهلىتعااللهينفردالذيوالعلم.اليدانهو

يديقلىتعاللهبانالايمانعليهيتوقفالذيليجماالاالعلمفاما،والكيفية

عزاللهلخبرمصدقينيكونونوبه،للمؤمنينيحصلفهذا،الحقيقةعلى

ابتغاءلهالمتبعينالزائغينعنويمتازون،تكذيبهمنيخلصونوبذلك.وجل

تاويله.ابتغاءلهالمتبعينالزائغينعنيمتازونبهوبقناعتهم.الفتنة

القولينمنعندناالصوابيقولوا:انللمتعمقينفإن:قيلفإن

بالمعقولابتتعلقالتيوالنصوص،الاولالقولالمتشابهفيالمذكورين

هوالظاهرذلكبانالوثوقيمكنولاظاهر،لهالذيالمجملمنكلها

ثم.جوازهاوالظاهرذاكوجوبعلىالعقليالدليليقومنإلاالمراد،

بيانين:لىإيحتاجالنصوصتلكمننصكلإن:نقول

بطلانه.اوالظاهرذاكصحةبيان:الاول

المراد.المعنىبيان:الثاني

ابنحديثمنوغيرهما07()55حمانبنو31(20)3203،احمدأخرجه(1)

اللفط.هذابغير"الصحيحين9فيوأصله.صحيحوإسناده.عباس
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>لتسممثله-:لىتعابقولهويحصل،بالعقلفيحصلالاولالبيانفاما

العقلبينفقد،السورة<أحدهوالله>قل:وقوله[11:]الشورى9ءلثف

نأفوجبلها،نتاوالتيالنصوصتلكظواهربطلانوغيرهماالايتانوهاتان

الظواهر،تلكفاتبعواالزائغونفأما.صحيحةاخرىمعالببهاالمراديكون

:فريقانوهم

جاءالذيفالشرعقطعا،باطلةالامورهذه:القائلونالملحدون:الاول

باطل.بها

بإثباتها.فيدينونبطلانها،يتجاهلونأويجهلونالذين:نيالثاالفريق

العلممعكانواالسلفأنغير،الفريقينمنأبرياءئمتناووالسلف

اصطدمواوأئمتنا،الثانيالبيانفيالخوضمنيمتنعونالظواهرتلكببطلان

،النصوصتلكمنالمرادةالمعانيهيالظواهرتلكأنالزاعمينبالزائغين

تحتمللاالمعانيتلكفيصريحةالنصوصتلكأنفيدعونويبالغون

معثنبمعنىمنهميجزملمفمن،الاحتمالبيانلىإأئمتنافاحتاج.التأويل

نألىإيذهبمنعليهينكرفقدبذلكجزمومن.عليهينكربما(يأت)1فلم

المرادنوالظاهر،بطلانعلمواوإنأنهمأي،ذلكيعلمونلاالراسخين

لكن.معانعدةالنصلاحتمالالمراد؛المعنىوهوالتأويليعلمونفلا،غيره

نفسهفيصحيحاالجازمذلكبهجزمالذيالمعنىكانإذا:يقالقد

قولهفيباليدينالمرادإن:كالقائلوذلك34[1]2/)2(،يسهللخطبفا

حذفها.والاولىالفاء،بإثبات"يات"فلم)ط(:فيكذا(1)

"."تسهل(:)ط)2(
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صحيحمعنىهذافإن،والارادةالقدرة75[:]ص<ربخلفت>لما:لىتعا

فإن.ادمبخلقتعلقالهماوأن،وارادةقدرةلىتعاللهبأنللعلم،نفسهفي

كبيرالمذكورالجزمفيفليساخر،معنىالايةفيباليدينالمرادأنفرض

.حرج

هنالخصهو،الرسالةهذهفيتقدمممايعلمكلههذاعنفالجواب

وجل:عزاللهبعون

الدليليقومأنإلاالمراد،هوالظاهرذلكبأنالوثوقيمكن"فلا:قولكم

لحقابل.عليكممردودباطلقول"جوازهأوالطاهرذاكوجوبعلىالعقلي

لاأنشأنهمنيكونبأنقرينةيكونأنيصحالذي-الصريجالعقلدلإنأنه

ضرورةظاهرا،يبقلمالظاهرذاكامتناععلى-تدبرإذاالمخاطبعلىيخفى

عنفصلاالوقوععلىبرهاناالنصكانوالا،الكلاممنركنالقرينةأن

علىالبراهينقامتوقدكاذبا،كانكذلكيكنلمإنأنهضرورةلجواز،ا

رسوله.من(1ولا)لىتعااللهمنالكذبيقعأناستحالة

المجملبيانتأخيرلجواز،التكذيبالبطلانفرضمنيلزملا:قيلفإن

ظاهر.لهالذي

شبهتكمتسقطهذافعلى،البتةالبيانتأخيريمنعمنالعلمأهلمن:قلت

ظاهرلهأو،لهظاهرلامجملفيفمحلهالتأخيرأجازومنأصلها.من

فيبقىالظهور،ذاك)2(تدافعصحيحةقرينةهناكتكونلكناللفظبحسب

ولاظاهر،للنصكانإذاهذافعلى.لهظاهرلاالذيالمجملحكمفيالنص

"لا".حذفلىلاوو،السياقمنمفهوموالمعنى."ولا")ط(:فيكذا(1)

تحريف.دافعكدا":(ط)(2)
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المراد.هوالظاهرذاكبأنلجزماوجبتدافعهقرينة

يكونأنجوازمنادعوهلمابهايمثلونالاحكامفينصوصوهناك

:فنقولجمالاإعنهانجيبونحن.بيانهويتأخرمراد،غيرظاهرللنص

أنهوثبت،تدافعهصحيحةقرينةتكنلمأنهوثبتالظهور،فيهثبتما

ماوإنالمراد،هوإنه:ونقولالظاهرذلكنصححفاننا؛يخالفهمابعدهورد

بالمتقدمالعملقبلوردالمتأخرأنثبتفان.لهناسخفهومخالفابعدهورد

هوإنماالسابقالحكممنالمقصودويكون،العملقبلالنسخجوازاحترنا

بهالعملعلىوالعزمبالرضاالحكميتقبلمنليتبينالمكلفينابتلاء

له.والاستعداد

دون،بالاحكامالمتعلقةالنصوصفييتأتىإنمافهذاذلك،علىو

إنهاقيلالتيالنصوصبينوالفرق342[21/بالعقائد.المتعلقةالنصوص

وبين،بالاحكاممتعلقةوهيمراد،غيرظاهرلهالذيالمجملمنكانت

منظواهرها=بانكارالمتعمقونينفردالتيبالعقائدالمتعلقةالنصوص

:وجوه

وتتعلق،شوالفيتنزلكاية،لحاجةاتأخرفيهايعقلالاولىان:الأول

بالاعتقاد،يتعلقمنهاالمقصودلحكمفا،الثانيةفأما.رمضانلصيامبحكم

.الخطابوقتهوفيهاالحاجةفوقت،السماععقبيحصلوهو

الثانيةوأماالظهور.تدافعقرينةقيامفيهايعقللىالاوان:فيالثاالوجه

المخاطبين،لعقولموافقةكانتاابثرهاأومنهاكثيرالأن؛ذلكعنفبعيدة

.ظاهرهفيصريحاالنصوتصير،قرينةمنيحتملقدماتدفعالعقلفدلالة
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اهلمنجمعذهبفقد،فائدةعنتخلولاالاولىأن:الثالثالوجه

يكونأنيحتملأنهإلابهيتعلقنصاووجد،عمللىإاحتاجمننلىإالعلم

العملعليهكانحالا=البحثيمكنهولممقيد،أومخصصأوناسخله

نسخه،نزل،المقدسبيتاستقبالأنلهذاويشهد.يبحثثم،النصبذلك

الحكمفبقي،وسلموآلهعليهاللهصلىالنبيعنغائبونالمسلمينمنوأناس

الخمرتحريموكذلك.النسخبلغهمحتىالمقدسبيتاستقبالحقهمفي

بلغهمحتىحلهاحقهمفيالحكمفبقي،غائبونالمسلمينمنناسونزل،

صلىالنبيأنعلمأنبعدغابمنالغائبينأولئكمنأنمعهذا.التحريم

الخمر.وتحريمالقبلةنسخيتوقعوسلموالهعليهالله

،رمضانصيامبحكمتتعلقآيةشوالفيتنزلأنجازفإذاهذاوعلى

الظهور،ذاكتدافعقريتةهناكوتكون!هـاد،غيرظاهرلهامجملةوتكون

كان=رمضاندخلحتىغيبتهوطالتغاب،ثمالمسلمينبعضفسمعها

أنهايبينماغيبتهبعدنزلأنهعندهمحتملاكانوإن،الايةبتلكالعملعليه

الظاهر.خلافعلى

فيكون،الاختلاففيهايعقلالتيالاحكامفييعقلإنماونحوهفهذا

تكونفانما،الاعتقادياتفاما.غيرهفيوباطلا،حالأووقتفيحقالحكما

.واحدةحالعلى

وذلك.قويخلافهواحتمالضعيفالاولىفيالظهورأن:الرابعالوجه

منقريبوهووكالاطلاقخص؛وقدإلاعاممنما:قيلوقد،كالعموم

ينكرهاالتيالمعانيفيصريحةأكثرهاأو]2/343[منهاكثيروالثانية.ذلك

مراد؛غيرالمعنىذلكيكونأنلتجويزمجالفلاكذلككانوما،المتعمقون
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له.تكذيبايكونذلكلان

العلامأهلمنكثيرجمعانكرحتىقليلةالاولىان:الخامسالوجه

جدا.كثيروالثانية.جوازهأنكروابل،البيانتأخيروقوع

واضحةصريحةلهاالمبينةالنصوصتوجدلىالاوأن:السادسالوجه

قولهفيالنظرمروقدخلافها.فيبينواحدنصيوجدلاوالثانية.البيانفي

ماوالتابعينالصحابةأقوالمنينقليكادلالىالأوأن:السابعالوجه

معانيهايخالفقولمنهمأحدعنيصحلاوالثانيةبيانها.معإلابهايتعلق

يشبههاومامعانيهاويقرريوافقهامماعنهمجاءبل،المتعمقونينكرهاالتي

من،نيالمعاتلكبطلانيعتقدونكانواالسلفأنوزعمكم.الطيبالكثير

الحقمقة.ودونكم.العجابالعجب

!!!
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الرابحالباب34[4]2/

مسائلوعدةالسلفعقيدةفي

يديبينيكنلمنهيقيناعلموالتاريخالسنةوتصفحالقرانتدبرمن

كانواوأنهم،السلفيينالمأخذينغيرعقائدهممنهيأخذونمأخذالسلف

تكادلاحتىالشرعدعاهمذلكوإلىعداهما.عماوالرغبةبهماالثقةبغاية

بانباتاقضاءيقضيوهذا.ذلكعلىالحضمنالقراناياتمنايةتخلو

فيهيفيدانبمايقطعونالسلفيان،لمأخذانيثمرهاالتيالعقائدهيعقائدهم

وهذا.ذلكعداعماويقفون،الظنإلافيهيفيدانلاماويظنون،القطععندهم

وكتبالسلفبةالتفاسيرفيتراهاكما،عنهمالمنقولةالاخبارتبينهالذيهو

التابعينأعلمنقلهثم،أكابرهمعنالصحابةأصاغرنقلهالذيوهو،السنة

عنالتابعينصغارنقلهثم،عنهملهمتبعهموبهموأخصهمبالصحابة

جرا.وهلملهم،تبعهموبهمأتباعهمأعلمالتابعينعننقلهوهكذا،كبارهم

النظار.ااكابرعليهويوافقهم،السلفعقيدةفيالسلفيينقولهووهذا

عنوالمحاميالدينعنالمدافعمنصبنفسهينصبلممنبذلكصرح

ذاكنفسهنصبمنإليهوأشاررشد،وابنسيناكابنالمسلمينعقائد

فمنهم:فمضطربونهؤلاءدونمنماو.الجهةمسالةفيياتيكما،المنصب

التيالعقائدغالبفيواقفينكانواالسلفأنيزعممنومنهم،يقفمن

غير،النصوصظاهريوافقمابألسنتهميطلقون،بعدهممنفيهااختلف

فمن،السلفينتحلمنومنهم.ظاهرهغيرعلىأوظاهرهعلىبأنهجازمين

نفسها!الاشعريةعقيدةهيالسلفعقيدةكانت:يقولمنالاشعريةأتباع
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لمانهمإلاببطلانها،الأشعريةيقولالتيالنصوصظواهربطلانيرونفكانوا

وجلعزاللهأنيعتقدونفكانوا.الاخرىمعانيهابيانفييخوضونيكولوا

علىلىتعاانهيطلقودذلكومعولا،ولالهمحايثولاأصمللعامباينغير

يرونهالذيمعناهعنساكتينهذا،ظاهربطلانمعتقدين،سماواتهفوقعرشه

كتابعنهيخلويكادلاحتىالمتعمقونشهرهالاخيرالقولوهذاصحيخا!

.كانفنأيفيالخلفكتبمن

كانواأسسلفاأننزاعلايقولوا:بأنلهالانتصارفييتشبثواأنيمكنو

وكان،لحقاعلىثبتهاوبالدينوأعلمهاوخيرها345[]2/الامةأفضل

فلم،السلففضليعرفون،لحينصاخيار!علماءالمتعمقينمنأسلافنا

ليخالفوهم.يكونوا

بالكتابالعقائدفييحتجلاانهلىإذهبوااسلافكمإنلهؤلاء:فيقال

اللهخلقأجهلمنمنهمالمتبوعونكانبل،السلفأقوالولاالسنةولا

فيه.المتعمقالعقليالنظرمنعقائدهماستقواوإنما،السلفقوالوبالسنة

منأشياخهورأيرأيهتخالفالتيالقراننصوصبعضهماعترضثم

مثلأنيقررأخرمواضعفيأنهمعمعانيها،عنصرفهافحاول،المتعمقين

ولا،فيهظاهراأو،معنىفيصريحاكانإذاالخبروأن،يسوغلاالصرفذلك

وإنللخبر،تكذيبواقعغيرالمعنىذاكأنفزعم،عنهتصرفصحيحةقرينة

وهكذا.مرةغيرإيضاحهتقدمكمااخر،معنىنفسهفيتأولالمخبرأنزعم

بعضهافردأشياخه،ورأيرأيهتخالفالتيالسنةلنصوصبعضهمتصدى

صنعواكما،المعانيتلكعنبعضهاصرفوحاول،للعقلمخالفةأنهازاعما

.القراننصوصفي
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بأمرين:يجهترويحاولون،يرتكبونهلمحيماسخافتهمبطهورولعلمهم

عنالدفغلىإاحتياجهمذلكلىإلهمالملجئأنزعمهم:الاول

بطلاله!النصوصبتلكمجيئهمنيلزملئلا،الدين

منهموالسخرية،ورسولهاللهيصدقونالذينالمؤمنينأئمةعيب:نيالثا

الاسماءمنذلكوغير""الحشويةوررمفونهم،يفهمونولايعقلونلابانهم

كتابعلىردهفي("لحرمينا"إمامالمدعوالجوينيابنصنعكما،المنفرة

الجويني،ابنيرجعأنقبلوذلك،السجزينصربيأللحافظ(""الابانة

كتابهفيفوركابنصنعوكمانيسابور؛عجائزدينعلىالموتويتمنى

علىاسىوإنما،فوركابنعلىاسىماواللهوإني."الحديث"مشكل

فاستسلمرعبا،وغيرهفوركابنتهويلاتمنامتلأالذيالبيهقيمسحوره

وراءهم.وانقاد،لهم

سليمانبنجعفرعقأخذقدالصنعانيهمامبنالرزاقعبدوكان

بكرأبيبنمحمدقالحتى،بذلكعليهفشنعوا،التشيعمنطرفاالضبعي

346[]2/!غيرهسليمانبنجعفرأفسدما،الرزاقعبدفقدت:المقدمي

يقولكانعسىماالمقدميأدركاوالبيهقيفوركابنكانلوشعريوليت

فيهما!

تلكبأنحياءبقلةيصرحونفإنهم،السلفكلاممنيعترضهممافأما

تفسيرمنالتابعينأئمةكبارعنصحفيماصنعواكما،تجسيمالاقوال

كانفإذا.الثالثالبابفيذلكمروقد.لهجوفلاالذيبأنه"الصمد("

بهمتظنونفكيف،السلفأئمةويجفلونوالسنةالقرانيردونأشياخكم

السلف؟يخالفونلاأنهم
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فماهذاوعلى،العقليالنظريعتمدونكانواأنهمهذاحاصل:قيلفإن

و]لسنةالكتابيكونفلنحقاكانوإذا،فيهريبلاحقفهوالعقلاثبته

فضلهاوالامةخيرلأنهم؛لهموافقةإلاالسلفعقيدةتكونولن،لهمخالفين

به.ولاهاوبالحقعلمهاو

فهناك،التدليسفيهاوقع"العقل"كلمةأنالاولالبابفيمرقد:قلت

لتبنىلىتعااللهأعدهالذيوهوفيه،التباسلاالذيالصريحالفطريالعقل

فيهالىتعااللهبعثالتيللأممحاصلاكانالذيوهو،والتكليفالشرععليه

منبعدهمومنللصحابةحاصلاكانالذيوهو،كتبهفيهاوأ!زلرسله

ذلكودون.حقفهوقطعاثبتهماإن:يقالأنيسوغالذيهوفهذا.السلف

فيالامرفيهايلتيسومقاييسوتخرصتدقيقعلىمبنيفيه،متعمقنظر

لمناقضةواالنزاعويطول،واللغطلخطأاويكثر،ويشتبهلهياتالا

اعتمدهالذيهوفهذا.الاولالبابفيأوضحناهماعلى،والمعارضة

سلف.كماعنهاأكابرهمبعضرجعولذلك،بوهنهاعترافهممعأشياخكم

الاعتماديسوغلاماعلىالاجلةاولئكيعتمدانيجوزوكيفقالوا:فان

عليه؟

مثلهمهومنوخالفهماختلفوا،وقد،معصومينيكونوالم:قلت

كما،اعمارهماواخرفيرجعواأكابرهمأنوبحسبكمبالنظر،منهمعرفو

مر.

كانواأنهميتبينأنعليهويعز،شياخهوبابائهيعتزمنإلامناوماهذا،

يكونوالمشياخناواباءنااننعلامانعلينايجبمااقلولكن؛باطلعلى

يبعدالذيفما،الباطلتعمدوايكونواأنجداعندنايبعدأنهوهب.معصومين
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المسلمينمنأفراداإلافليسوا،حالكلوعلىوأخطأوا؟غلطوايكونواأن

لم347[]2/إنواكابرأئمةالاخرىالفرقوفي.المسلموناختلفوقد

نفسكراجعتوإذا.دونهميكونوافلموأشياخنا،ابائنامنأفضليكونوا

والاشياخ،الاباءعليهمضىبمابالقناعةمخالفكمنبأحقلستأنكعلمت

فمنخطأ،أوعمداالمبطلينهموأشياخهاباوهيكونأنيحتملكماوأنه

التضحيةفيلهولالكحقلاأنهالحقبل.المحقينهميكونواأنالمحتمل

المبين،لخسرانبايعودالذيالفارغالتعصبسبيلفيوالدينبالنفس

الاباءفدع.الرسالةأوائلفيمركما،أنفسهموالاشياخالاباءعلىوبالضرر

ابائكمقالةعليهفاعرضشئتنثم،معدنهمنالحقوالتمس،والاشياخ

لهمالتمستخالفهوماذلك،علىتعالىاللهحمدتفقهوفماوأشياخك،

يسعهلاتقصيرايقصروالمو،الباطل(1يتعمدوا)لميكونواأنبرجاءالعذر،

البابفيمركمااأكابرهم،بعضرجوعثبتقدبل.وتعالىتباركاللهعفو

فقدالطريقهذهسلكتفإذا.ينقللموانرجعقدغيرهمولعل،الاول

اتباعهم،علىلجمودواوأشياخك،لابائكالتعصبإلاابيتوان،هديت

.المستعانوالله.الحجةعليكقامتفقد

****

خطا.([يعتمدوا":(ط)في(1)
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لجهةا:يقؤلؤنكماأو،الفيةأو،لأينيةا

قولهمنوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنثبتلما،"الاينية"أناأطلقت

عليهاللهصلىقولهلحديثاآخروقيالسماء.في:قالت؟"الله"أينللسوداء:

1(.")مؤمنةفانها"أعتقهالسيدها:وسلمواله

ربناكانأيناللهرسوليا:قلت:قال)2(العقيليرزينبياحديثوقي

هواء،فوقهوماهواء،تحتهماعماء،فيكان":قال؟حلقهيخلقانقبل

الماء".علرعرشهوخلق

اينعرابي"يا:اعرابياظنهلرجلقالانه)3(عثمانعنالاثروقي

؟".ربك

كتابهفيالاشعريلحسناأبيالشيخعبارةهناأسوقأنوأرى348[]2/

المقالاتفيالمتبوعينأشهرلانه؛وغيرهمإليهللمنتسبينتانيسا4(")"الابانة

مصنفاته.آخر""الابانةكتابانوغيره()ه"نيالمعا"روحوقي،التعمقية

داودابوواخرجه.السلميلحكمابنمعاويةحديثمن)537(مسلماخرجه(1)

.هريرةبياحديثمنبنحوه3284()

وقال(.182)ماجهوابن31(0)9و]لترمذي(61)188لمسند""افيحمدأاخرجه2()

".حسن"حديث:الترمذي

76(.)2/"الحديث"غريبفيقتيبةابنذكره)3(

القدماءمنجماعةذكرهوقدومصر،الهندفيمراراطبعللأشعريمشهوركتاب4()

وجماعةعساكرابنالقاسموابوالبيهقيبكرابوالشافعيانالحافظانمنهم،عنهونقلوا

[.]المؤلف.الابانةمعلمطبوعةادرباسابنرسالةفيكما،اخرون

.(39)5/"الفتاوىمجموع"وانظر.(6./1)5()
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قال)1(:

الاستواء؟فيتقولونما:قائلقالإن:العرشعلىالاستواءذكر"باب

العرشعلى>الرحمن:قالكماعرشهعلىمستووجلعزاللهإن:نقول:لهقيل

]فاطر:(الطئبالكلويضعد>إليةوجل:عزاللهقالوقد5[،]طه:<آشتوى

يدبرالافر>:وجلعزوقال158[،]النساء:<ليةالهرفعه>بل:وقال01[،

:فرعونعنحكايةوقال5[،]السجدة:(لئهيعرجثؤالارضالىالسمامف

إلىفاطلعآلسمؤت!اشنبالأستنبأئلغلعلىصزحالىائن>يهمن

السلامعليهموسىكذب36-37[]غافر:نحذب!<لا!هوإنيمولىالة

فيمنمنغ>ءوجل:عزوقال.السماواتفوقوجلعزاللهإن:قولهقي

كانفلما،العرشفوقهاتفالسماو[،16:]الملك(الأزضبكميخمفأنالنمم!

العرشعلىمستولانه(،الئمم!فيمنمنم>ء:قالالسماواتفوقالعرش

...تالسماوأعلىفالعرشسماء،فهوعلاماوكل،السماواتفوقالذي

وجلعزاللهلانالسماء؛نحودعواإذاأيديهميرفعونجميغاالمسلمينورأينا

منقائلونقالوقد)سؤال(...السماواتفوقهوالذيالعرشعلىمستو

إنه(آشتوىالعرشعلى>الرحمقوجل:عزاللهقولإن:والجهميةالمعنزلة

اللهيكونأنوجحدوا،مكانكلفيوجلعزاللهوانوقهر،ومللباستولى

ولو.القدرةلىإالاستواءفيوذهبوا،الحقأهلقالكماعرشهعلىوجلعز

المعترلةوزعمت...والارضالعرشبينفرقلاكانذكروهكماهذاكان

.3(7-33ص)"نةبالإا"(1)
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فيانهفلزمهم،مكانكل]2/934[فيوجلعزاللهأنوالجهميةلحروريةو

عناللهتعالى،الدينخلافوهذالاخلية،والحشوشوفي،مريمبطن

...".قولهم

السماءلىاليلةكلوجلعزالله"ينزل:حديثوذكر،الكلامساقثم

:قالثم،طرقمن(1.").الدنيا.

،[05:]النحل<قؤلهممنرئهميخافون>:وجلعزاللهوقالآخر:"دليل

ائشتوي+إلىثم>:وقال4[،:]المعارج<إلعهوألررحالملتة>تعرج:وقال

فشلالرحمنالعرلث!علىاشتوى>ثو:وقال[،11:]فصلت(دخانوهيالمحا

ولزمن-دونهمنلكممائعريفىاعلىاشتوى>ث!:لوقا[،95:لفرقانا](خبيرابه-

علىمستوالسماءفيلىتعاأنهعلىيدلذلكفكل4[:]السجدة(ولاشفغ

...عرشه

22[،]الفجر:صفاصفا<والملكربك>وجاوعز:جلوقالآخر:دليل

21[،0:]البقرة<الغماممنظللفىاللهدتهمأنلايخظرونهل>؟وقال

أوكأماعتده-إكفاوحنجأؤادقموسئنقابف!ن!فندكدناصئم>:وقال

منزاىلقد>:قولهلىإ(مايرىعلىاسمزونهو!رأئماالفؤادماكذب!

عليهمريمبنلعيسىوجلعزوقال[،-818:]النجم(الكبزي+رت!ءايت

يقيناقنلوه>رما:وقال[،55:عمران]ال(إلتورافعكمتوفيلث!اني:السلام

منعددحديثمنعليهمتفقوهو.مصنفاتهمفيالالمةاخرجهمتواترحديث(1)

تيمية.ابنالاسلاملشيخ"النزولحديثشرح"ويراجع.الصحابة
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عزاللهأنعلىالامةجمعتوأ[.-157158]النساء:(إليةاللهرفعهبل!

لىإرغبواهمإذاجميعاالإسلامأهلدعاءومنالسماء.لىإعيسىرفعوجل

ومن.العرشساكنياجميعا:يقولونبهمالنازلالامرفيوجلعزالله

...سماواتبسبعاحتجبوالذيلاجميعا:حلفهم

62[،:]الانعام!الحقمؤلمهمالئهإلىردوأغ>:وجلعزوقالاخر:دليل

ذإترئ>ولو:وقال3[،0:]الانعام<رئهمعلىوقفواترى+إذولو>:وقال

رصس:صروقال12[،]السجدة:<رصهمعندوبحهمربمسواالمخرمورش

حقيقة،وصفهمفيله(1يثبتوا)فلم...48[:لكهف]<صفارئكعكوعرضو>

لىإيؤولكلامهمكلإذ،وحدانيةإياهبذكرهملهيثبتونالذيلهوجبولا

العلماءوروت....،التعطيلأوالنفيعلىتدلأوصافهمجميعو،التعطيل

صر،صراللهخلقفي"تفكرو035[]2/قال)2(:أنهعباسبناللهعبدعن

عزوالله،عامألفالسماءلىإكرسيهبينفإن،وجلعزاللهفيتفكروولا

".ذلكفوقجر

تزوللاالعبد"إنقال)3(:أنهع!ي!النبيعنالعلماءوروتاخر:دليل

رجلاأنالعلماءوروت."عملهعنيسالهحتىوجلعزاللهيديبينمنقدماه

[.]المؤلف.معهمومنالجهمية:يعني(1)

"والصفاتالاسماء"فيوالبيهقي22(،3،)2،"العظمة"فيالشيخابواخرجه)2(

.()1788("الصحيحةالسلسلة"وانظر.ضعيفواسعاده887(.6،)18

عبدقدماتزوللا":مرفوعاالاسلميبرزةبياحديثمن2(4)17الترمذياخرجه)3(

حسنحديثهذا:وقال.."..وعن،افناهفيمعمرهعنيسالحتىالقيامةيوم

صحيح.
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،كفارةفيأعتقهاأنأريدنيإاللهرسوليا:فقالسوداء،بأمةلمج!النبيأتى

:قالالسماء،في:قالت؟("الله"أين!يم:النبيلهافقالعتقها؟يجوزفهل

.(1")مؤمنةفانهاأعتقها"!به!م!ر:النبيفقال.اللهرسولانت:قالتأنا؟(""فمن

السماء(".فوقعرشهعلىوجلعزاللهأنيدلوهذا

إثباتعلىمجمعهكانتالامةانوغيرهاالاشعريعبارةمنيعلم

لىتعاأنهأي،بالمعيةتقوللجهميةوا،الفوقيةيثبتونالسلفأنغيرالاينية،

علىووافقهم،الحقيقةعلىالسلفقولعلىالسلفيونوثبت.مكانكلفي

الاولى:فرقتينلىإالمتعمقونوصار.انقرضتقدفرقلجملةافيذلك

علىالفرقتانواتفقت.الجهميةلىإتنمىوالانمرى،السلفموافقةتدعي

بالفوقيةذلكوتتأول،الفوقيةمنهيظهرماتطلقلىالاولكن،الاينيةنفي

لقدرة،وبالعلمذلكوتتأول،مكانكلفيلىتعاأنهتطلق:والثانية،المعنوية

سبق.منوأقوالالنصومرلتأويلوالتمهيدالتمويهوغرضهما

أنهفيواضحةصريحةسقناهاالتيالاشعريفعبارةحال،كلعلىو

ينفيبأنهمحتجينيواربونإليهوالمنتسبون،الحقيقةعلىالذاتيةالفوقيةيثبت

الجسمية.

أوجها:حالهفيحتمل،لجسميةابنفيصمزحكانإن:لهمفيقال

مصنفاته.اخر""الابانةانتقدموقد،ذلكعنرجعيكونأن:الاول

قولحدعلىللمحذور،المستلزمةالجسميةينفيإنمايكونأن:الثاني

كالاجسام".لا"جسم:جماعة

534(.)صتخريجهسبق)1(
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المحذور،يستلزمبمالجسمااسميخصيكونأن:الثالث351[]2/

والنزولالفوقيةمنالسابقةعبارتهفيذكرهبماوجلعزللهثبتمانويرى

نأيقتضيلا=ذلكوغير،القيامةيوموالمجيءالدنيا،السماءلىإليلةكل

فلندعكانماوأيلا.جسميةغيرهيسميهمايستلزمكانوانجسما،يسمى

القضية.أصلفيوننظر،الاشعري

يعقللابأنهالسلفوإجماعالشرعيةالنصوصمعالاينيةمثبتواحتج

.الضرورياتوضحويهياتالتدأجلىمنوهذا.بدونهاالوجود

"المستصفى"فيليالغزاقال.وهميةيهيةبدهذهبأنالمتعمقونأجاب

موجودكلبأنالوهمقضاءمملوذلك.همياتالو:"السادس(:64ص1)ج

منفصلاولالمبالعامتصلالاموجودافإن،جهتهلىإمشارايكونانينبغي

لجهاتابأنالقطعمعشيءإثباتوأن،محالخارخا=ولاداخلاولا،عنه

ليس:القائلقولعنالطبعنفرة:القبيلهذاومن...محالعنهخاليةالست

لىوالأو.كاذبتانوهميتانقضيتانوهاتان(.1ملأ)ولاخلاءلمالعاوراء

الموجبةالعقليةللأدلةممارستكلكثرةبتكذيبهاالانسلكوقعربمامنهما

فيدهي،وهميةأنهامعالقضاياوهذه...جهةفيليسموجود)2(إثبات

يشهدكماالفطرةأولبهيشهدبل...القطعيةالاولياتعنتتميزلاالنفس

".العقليةبالاوليات

زعموأما.فيهريبلافحق،فطريةيهيةبدالقضيةنأما:المثبتونقال

المتكلمينوكتب"المستصفى"وفي،الاتيةلمواضعوفيهعا)ط(فيكذا)1(

"خلاء".لمراعاة"ملاء":والفلاسفة

المستصفى.منوالتصويب."وجود")ط(:2()
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بالنظرحالهاينكشفأنشأنهامنلوهميةالقضايافإن،فباطل،وهميةأنها

يكشفأنكهذهبالدينماشةكانتإذاالشرعشأنومنواضحا،انكشافا

منتف.هذينوكلاعنها؛

بنصوصوتاكيدهاوتثبيتهاالقضيةهذهبتقريرجاءفإنماالشرعاما

عزاللهعندمنالملكنزولعلىالشرائعبناءأصلبلالحصر،تفوقصريحة

انبيائه.علىبالوحيوجل

لهذهمخالفتهمنيمكنماأقمىبأنليالغزااعترففقدالنظر،ماو

العقليةللأدلةممارستهكثرتلمنبتكذيبهاالانسحصلربماأنهالقضية

ماولا،اليقينتثمرلا-بعضهاعنفضلا-كلهاالادلةتلكانهذاففي.،..

كثرتلمنالانسحصلربماأنهغايتهاوانما.يشبههماولا،منهيقرب

لها.ممارسته

يقين(43ص1)ج"المستصفى"فينفسهليالغزاشرحوقد352[]2/

بأنتقطعأنوهو،ثانقطعإليهوينضاف،بهوتقطعتتيقن"أن:بقولهالنفس

ولاغلطولاسهوبهيكونانيمكنلافيهيقينهابانوتتيقن،صحيحبهقطعها

صحةويكون،نيالثايقينهافيولا،الاوليقينهافيالغلطيجوزفلا؛التباس

حيثبلالخطأ؛منآمنةمطمئنةتكونبل،الاوليقينهاكصحةالثانييقينها

تتوفففلايناقضها،ماوادعىمعجزةأقامأنهالانبياءمننبيعنلهاحكيلو

مانو،بنبيليسالقائلبأنتقطعأو،كاذببأنهتقطعبل،الناقلتكذيبفي

قائلهمنتضحكبلتشكيكها،فيهذايؤثرفلا،مخرقةفهيمعجزةانهظن

لهانكشفبهسزعلىنبياأطلعقداللهيكونأنإمكانببالهاخطروإن.وناقله

."...الستةمنأقلالثلاثة:قولنامثاله.يقينااعتقادهافليساعتقادها،نقيض
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اليقينهذاعلى..".الانسلكحصل"ربما:قولهعرضتإذافأنت

أدلةسماهماأنفثبت.والارضالسماءبينكمابينهماأنعلمتشرحهالذي

إثمارذلكيجابهاإمعنىليس،جهةفيليسموجودإثباتموجبةعقلية

تعارضأنيسوغفكيف،كذلككانتفاذ.يشبههماولايقاربهماولااليقين

الواضحة؟البديهيةالقضيةبها

يقينية.تبقىفلا،القضيةبتلكاليقينتزلزللكنها:قيلفان

بعضفيزلزلتهوأما.فممنوعالنفوسجميعفياليقينزلزلةأما:قلت

وقدحكلهاالبديهياتفيشكمنالعقلاءمنأنترىألا.يقدحفلاالنفوس

كتابهفيصرحنفسهليالغزاأنترىأولا؟الاولالبابفيمركمافيها،

بقينهو،والبديهياتا!حسياتفييشككاننفسهبانه"الصلالمن"المنقذ

.(1)الاولالبابفيذلكحكايةتقدموقد.شهريننحوذلكعلى

حكيتإذامنهاورعمبالشبهاتلىإالتفاتعليهيطرأقداليقينأنلحقفا

التشكك،فيعرضاعتمدوها،وأنهم،والتدقيقبالتحقيقاشتهروجماعةعن

تقدموقد.الممارسةكثرةمنليالغزاذكرهبماهنا،يعرضربماالذيهووهذا

مذهبامارس"من:بقولهماحتجواالبديهياتفيالقادحينأنالاولالبابفي

ماوبطلانبصحتهيجزم353[]2/فانه،عليهونشأالزمانمنبرهةالمذاهبمن

كونعلىيدللاأنهلجواب"ا:بقولهمإلامخالفوهميجمبولم)2(."يخالفه

ماببطلانلجزماتورثقدللباطلالممارسةكثرةكانتفاذا(".كذلكالكل

من3(73-273و363-263ص)نظرا.[لمؤلفا].(532و822-722)ص(1)

الطبعة.هذه

]المؤلف[346[.)216(]صصتقدم)2(
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"؟الانسلكحصل"ربما:بقولههناليالغزاذكرهماتورثلافكيف،يخالفه

يعتدفكيف،الممارسةطولعنلحاصلالجزمبايعتدلاأنوجبواذا

وخشية،البديهياتفيللتشكيككافياهذاكانولو؟الانسحصولباحتمال

وحقت،العقلبساطوطوي،يهياتالبدعامةفيالقدحلثبتوهميةتكونأن

القادحينشبهاتعنلجوابافيقولهمالاولالبابفيتقدموقد.السفسطة

يذبانعنمستغنيةالاولياتلانعنها،لجواببانشتغلولا":يهياتالبدفي

وإنقطعا،فاسدةنهانعلامالتيالشبهبتلكفيهاشكإلينايتطرقوليسعنها،

سماهعمايجيبواانالاينيةمثبتييكفيافلا1(.فسادها")وجهعندنايتيقنلم

هذا؟بمثل"أدلة"ليالغزا

لالانهالوجود،واجبوجودعلىالبراهينالادلةتلكمنإن:قيلفان

القضيةتلكعلىفجمودكم،أينلهيكنلمإذاإلاالوجودواجبكونهيصح

الوجود.واجبوجودنفييقتضي

مامنهابل،الاينبعدمتقيدلاوجودهعلىالصحيحةالبراهين:قلت

منفهيالنفاةبهايتشبثالتيالمقاييسفأما.لهالاينثبوتمعبوجودهيقضي

وجهه.لنايتعينلمأنهفرضوانفسادها،نتيقنالتيالشبهات

الخاضعلحقافيالراغبيكفيماالشرعيةالادلةمعهذاوفي:أقول

:نكاتلىإهاهناأشيرولكن.الشبهاتبتلكالتشاغللىإبناحاجةفلا،له

منهمثم،مجردةوجلعزالبارئذاتإن:يقولونالمتعمقون:الأولى

ومنهم،الخلقوأرواحالملائكةمنهاعدواحتىمجردةكثيرةذواتيثبتمن

]المولف[.3[84ص]812ص(1)

542



وجدتلوبأنهمحتجاذلكنمىمنعلىوردواذلك،تجويزعلىيقتصرمن

فيالمشاركةبأنوجل،عزاللهلذاتمماثلةلكانتمجردةأخرىذات

يجوزويجبفيماالذاتيناشتراكتستلزمالتيالمماثلةتقتضيلاالتجرد

ويمتنع.

البابفيمركما،القولهذافيماعلمتتدبرتإذانتو354[]2/

.(1)الثالث

فيالمثلأثبتفقدماأمرفيالمشاركةأثبتمنأنالانصاف:قيلفان

الامر،لذاكبالنظرهوإنماالاحكامفيالتساويولزومالامر،ذاكمطلق

الوجود.مطلقأحكامفيالذاتينتساوييلزء4الوجودفيالشريكفالمثبت

إثباتهناالمحذوروليسوغيرها،والاينيةلجسميةواالتجردفييقالوهكذا

حكملزومالمحذوروإنماما،امرأحكامفيمساوإثباتولاما،أمرفيمثل

باطل.

ويبين[،4:]الاخلاص<احد!فواو،يكنولتم>:وقوله[،11:]الشورى

الحمد.ودده.الثالثالبابفيذلكفيقدمناهما

وذلك،العدم:الفطريةالعقولعندحاصلهإنماالمزعومالتجرد:أقولثم

فأيالوجود،فيينالاأنهفرضوعلى.الوجوبعنفصلاللوجود،مناف

برذاتوتلك،بعوضةروجهذهتكونحتىمجردتينذاتينبينيعقلفرق

بينهماالفرقمعقوليةفانالاينية،مطلقفيمشتركتانذاتانفأما؟العالمين

لمؤلف[]ا[.436]ص278()ص(1)
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سبحانهإنهنقوللاكناوانالجسميةفيذلكيجيءبل،الوضوحبغاية

فإنماالوجود،فييناماالاينيةمطلقأحكامفيأنزعمهمفأما.جسملىوتعا

ببطلانها،للعلمبهاالتشاغليلزمنالاأنهتقدمالتيالشبهاتتلكفيهمستندهم

منتورثربماأنهاغايتهابأنمجازفةوتحمساأنصارهاأشداعترافمع

وهنها.علمالشبهاتتلكتدبرومنبمقتضاها.الأنسلهاممارستهطالت

هذالىإومالوجود،لىتعااللهذاتإن:الفلاسفةيقول(1:[)]الثانية

عدمي،امرعندهمالوجودأنعليهموأورد.المتكلمينمتأخريمنكثير

الوجودمنالمعروفالفردهذافيكونالافراد،تفاوتمنمانعلابأنهفأجابوا

يزعمواأنالعجبومن.لذاتهالوجودواجبمنهآخروفردعدميا،أمرا

الجسمية.فيقلأو،الاينيةفيالتفاوتمعقوليةوينكرواهذا،معقولية

لأنحاجةلا:يقولون("كالأجساملا"جسم:القائلون:الثالثة355[]2/

سبحانهأنهبهاعترفتمبماذلكنلزمكمنحنبل،الفوقيةباثباتناذلكتلزمونا

أجلىمنوهذه،بالنفسالقياممعنىهوذلكبل،بنفسهقائمموجود

ففر2(الالسفرائني)إسحاقبياعلىهذااوردبعضهمانوذكروا.يهياتالبد

فإنه!عجبوهذا.بغيرهقائمغيرأنه"بنفسهقائم":بقولياعنيإنما:قولهلىإ

قائمغير":فقوله،بغيرهقائموإما،بنفسهقائمإماوالموجودموجودا،كانإذا

"قائم:بقولهيعنيإنماجوابهفحاصل،بنفسهقائمانهحاصلهإنما،"بغيره

"الشالثة".:يأتيفيماقولهعليهايدلزيادة(1)

كمالمكسورةبالياء()الاسفراينيوالصواب،لنونوالالفبينبالهمزةالاصلكذا2()

"البلدان"معجمفيونحوه."همزةبلا:"قلت:السيوطيوقال.الانسابكتبفي

]ن[.(.)الاسفراييعييعني.ساكنةاخرىياءضبطهافيزادانهإلا
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بنفسه!قائمأنه"بنفسه

(1بالماء)لجهدابعدالماءوشبهرويّتهأيامايعملأقام

ومنفالفلاسفة.والملأالخلاءقضيةذكرليالغزاعبارةفي:الرابعة

تنكرالفطريةوالعقولملأ،ولاخلاءلمالعاوراءليسإنه:يقولونتبعهم

خارجه،لىإيدهفمدالعالمطرفعلىإنسانافرضناإذاأناعليهموردو،ذلك

لالكنتمتد،لاأنهاباختيارفأجابواملأ،فثموإلاخلاء،فثئمامتدتفإن

الخلاء.وهوالامتداد،شرطلعدمبلملأ،لوجود

الخلاءبانقاضيةالفطرفانسابقتها،منقريبةالقضيةوهذه:أقول

وجودمعناهالخلاءففقدهذاوعلىالاخر،وجدأحدهمافقدإذاوالملأ

الملأ.

قديمة.لاعدامو،عدميأمرالخلاءأنالمتكلمينمذهب:الخامسة

ذلكيدفعومماويتقدر.إليهيشاربانهوجوديامرانهعلىالفلاسفةواستدل

خلقوجلعزاللهانفلنفرضملأ.ولاخلاءلمالعاوراءليس:يقولونانهم

منهايأتلفبحيثوتكون،فيهتقومخلاء)2(لهاوخلقجدرانا،لمالعاوراء

إليهمشارايكونلجوفاذاكفإن،عليهكانماعلىجوفهيبقىمرببعبناء

نأتتصورأنيمكنهاالفطريةوالعقول.عليهكانماعلىباتأنهمعمتقدرا،

وأن،الاجسامعدمتتصورنومثلا،واحداجسماكلهالكونيكون356[]2/

الخلاءبأنيقضيوهذا.الأمرينارتفاعتتصورولاخلاء؛كلهالكونيكون

.(611)3/!بالوفيات"الوافيفيالذرويلابنالبيت(1)

[.]المؤلف.وجوديامرالخلاءأنزعمهمعلىبناءاي2()
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،بالعدمالوجودوارتفاعبالوجود،العدمارتفاعيعقلفانه،عدميامر

فانهاهذا،توافقالشرعيةالنصوصوظواهر.معاارتفاعهماويستحيل

عدةفيبلالخلاء،لخلقتتعرضولمالخلاء،فيالعالملخلقتعرضت

ولا.الملأوجودقبلقط)2((1مرتفعا)يكنلمالخلاءانيقتضيمانصوص

خلاءيكنلموأنه،وجوديأمرالخلاءبانقائلاالمسلمينسلفمناعلم

ذلك.لىتعااللهخلقحتىملأولا

فايقديمنهو،وجوديالخلاءأنزعمزاعفاأنهب:قائلليوقال

فلاتدبير،ولاتخليقمنهيكونانيصلحلاامرالخلاءفانهذا؟فيمحذور

إليهالافتقاروقضية.لهشريكااوعنهمغنيااوالعالمينرفيهويكونانيتوهم

فرضعلىإليهالافتقارعنتزيدولاالوجود،تنافيلاواجئاكونهفرضعلى

ذلك.نحوالمانععدملىإالافتقاروعلى،عدميامرانه

بماويستغنيالتفكير،عنيعرضانهذامثللهيعرضلمنخير:واقول

الموفق.واللهمزيد.لهذاتيوسيا.بالقواطعثبت

والصحابةالعربأنيعترفأنهعلامليالغزاعبارةتدبرمن:السادسة

أيقنإذاالتجرد،فيالفلاسفةلمزاعمممارستهتطللممنوكلوالتابعين

الفطركانتوإذولابد.لهالاينيةبثبوتيوقنفانهوجلعزاللهبوجوداحدهم

وحقيقته،ظاهرهعلىبذلكيوقنونفإنهم،سماواتهفوقسبحانهبانهقاضية

3[ه7]2/منهايفهمونفإنما،لذلكالموافقةالشرعيةالنصوصسمعوافاذا

ذلكفهمعنيتوقفانمنهماحدوسعفيوليس،الموافقةالمعانيتلك

.[مع].منفيااي(1)

تحريف."فقط":()ط(2)
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يحملونهفإنهمذلك،بخلافيشعرماالنصوصفيأنفرضوعلىمنها.

ينسبفإنهالمعانيتلكينكرمنأنتعلموبهذا.بهيشعرماخلافعلى

ذكروفيماذكر.مماأصرحعباراتليللغزاولعل.البتةالكذبلىإالنصوص

ذلك،يلزمهمالمتعمقينمنغيرهوكذلك1.جدواضجالأمرفإن،كفاية

ني،التفتازاالسعداخرهمومن.بهويعترفونيعرفونهأنهملهمحامنويظهر

المقاصد")1(:"شرحفيقال

الكتببالفما،لجهةوالحيزانفىلحقاالدينكانإذا:قيل"فإن

من،ذلكبثبوتتحصىلامواضعفيمشعرةالنبويةوالاحاديثالسماوية

كررتكما؛وتحقيقذلكبنفيتصريحمنهاواحدموضعفييقعأنغير

وحشرالمعادوحقيقةوقدرتهوعلمهووحدتهالصانعوجودعلىالدلالة

بغايةحقيقأيضاهذاأنمعالتأكيد،غايةوأكدتمواضععدةفيالأجساد

من-والاراءالادياناختلافمع-العقلاءفطرةفيتقررلماوالتحقيقالتاكيد

السماء؟لىإالايديومدالدعاءعندالعلولىإالتوجه

حتى،العامةعقولعنهتقصرممالجهةاعنالتنزيهكانلمابأنه:أجيب

إلىوالاقربخطاباتهمفيالانسبكان،لجهةافيليسمابنفيتجزمتكاد

وكونالتشبيهفيظاهرايكونمالحقالىإبدعوتهموالاليقإصلاجهم

منهوعماالمطلقالتنزيهعلىدقيقةتنبيهاتمع،الجهاتأشرففيالصانع

".لحدوثاسمة

والتدليس!التلبيسمنفيهاماوانظر،الرجلهذاعبارةتدبر:أقول

للهعندالذيتإن>يعلممسلموكل."لحقا"الدين:قولهأولا:

)1(.)4/05،51(
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زعممابنقيضجاءالرجلهذاباعترافوالاسلام[،91:عمران]ال(الاسلض

الدينإنمسلميقولفكيفالانبياء.أديانجميعوكذلك،الحقالديننه

مخالفتهمعوهوحقا،جعلهالذيماثمالانبياء؟بهجاءمانقيضالحق

؟!العقوللبدائهمنابذوأنبيائهلىتعااللهكتبوسائروالسنةللكتاب

نصوصهماأنيقيناعلموالسنةالكتابعرفومن("."مشعرة:قولهثانيا:

.الاثباتفيالصراحةبغاية

كلهاالعقولأنوالحق."العامةعقولعنه"تقصر:قولهثالثا:358[]2/

وطالت،وهمهفيلعظمتهمالمخالفينشبهأرعبتهمنأنإلا،البتةتنبذه

ضربهوإنماالانسوهذا.تقدمكماالساقطبالنفييأنسقدلها،ممارسته

وعلى،بيتكمنخرجتأنكافرض!لجنونامنضربهوبل،الحيرةمن

أنهفترى؟عمامةبلاخرجتلم:لكفيقول،رجلفيلقاك،عمامةراسك

رابعثمثالثيلقاكثم،الاولقالمانحولكفيقولاخريلقاكثم،يمازحك

نفسكفيترتابالا،الاولمقالةنحولكيقولمنهمكلوهكذا=خامسثم

تراها،عمامةرأسكعلىأنتعتقدحيث،جننتقدتكونأنوتخاف

لىإلحالابكينتهيوقد.ذلكينفونكلهموهؤلاءبثقلها؟وتحسوتلمسها،

أحداتخبرأنوتتقي،عمامةرأسكعلىليسبأنهنفسكتقنعأنتحاولأن

عنالعمامةترميأنالاولىترىقدبل.عمامةرأسكعلىأنتعتقدبأنك

بهارميتأنكافرضولكن.الناسواعتقاداعتقادكيتفقحتىرأسك

هذهعمامتك:لكفقالرجل،فلقيك،عمامةرأسكعلىليسأنهواعتقدت

خامسثمرابعثمثالثثم،وسخةهذهعمامتك:فقالاخرلقيكثم،كبيرة

حالك؟يكونفماذا،عمامةرأسكعلىأنلكيثبتمنهمكلجرا=وهلم
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!لجنونانتيجتهفكانتهذا،يشبهماوقعوقد

ولدلهاوكانالامراء،كبارنساءمنةامرالبلدةهذهفيكانأنهأخبرت

جماعةلىإعمدتحتىلها،مضايقتهواشتدتتريد،عماويمانعهايعارضها

منهالتعجبوإظهارمخالفتهيتعمدوانووصحبتهولدهالمجالسةأعدتهم

أحمر،إنهالاصفر:وفي،حامضإنه:لحلوافييقولونكانوا.كثيرةأشياءفي

وجن!الولدتشككحتى!يهلحواوذلكففعلوا.ذلكونحو

وكاناخر،قريبأوأخوابنابنالوزراءكبارمنلرجلكانأنهخبرتو

فخاف.ذلكدونالابنوكان،الاخلاقنبيلمهذبافطناذكياعاقلاالقريب

قريبه،لمجالسةجماعةفأعد،ابنهدونقريبهالوزارةفيتولى،يموتأنالوزير

المسكين.جنحتىذلكففعلوا.وتشكيكهبمخالفتهمرهمو

والحق."الجهةفيليسمابنفيتجزم.نكاد"حتى:قولهرابعا:935[]2/

مرهكما،بالتشككبعضهايبتلىنإلا،لجرماكلبذلكتجزمأنهاالواضح

لى:تعاقولهبالتنبيهاتأرادإن."دقيقةتنبيهاتمع":قولهخامسا:

لبصير!]الشورى:11[ونحوهافقدتقدمافمميعوهو>ليسممثله-شف

الكلامتقدمفقد،والغنىالوجودوجوبعلىالدلائلأرادوإن.لجوابا

ماالشرعيةالنصوصولاالفطريةالعقولفيفليسحال،كلوعلىفيها.

أنهاالتفتازانيزعمالتيالمعانيعنللنصوصصارفةقرينهبيعدأنيصح

النصوصتكذيبواضحالزوماونظراءهلزمهفقد،الحقللدينمناقضة

ولابد.

،لمذكورةانيالتفتازاعبارة"المواقف"علىالمحشينبعضحكىوقد

فيحقاالباطلإظهارجازكمالانه،الباطنيةبابفتحفيه":بقولهتعقبهاثم



فيمثلهجازدركهملقصورالمسلمينعامةعقولفيوتقريرهكثيرةآيات

الادقوالصراطالجسمانيةلجنةوالجسمانيالعذابكخلودالاحكامسائر

الاستبعادبل،استحالتهعلىيتوقفلاالظاهرعنالصرفلانالشعر،من

بطهورالايتلكتأويلأنلحقفا.لحمامافيالاسدرأيتنحو،كاف

".الجسمانيصورةفيالمجرد

تكنلمالمزعومةالاستحالةأنموضحاالتعقبهذاحاصل:أقول

أنهزعمتمفان.الكذبتدفعقرينةعدهايصحفلا،المخاطبينعقولتدركها

ورسله،اللهمنالكذببجوازوالاكتفاءهذا،فيالتسامحالمصلحةاقتضت

الاستحالةوهو،قرينةلكانالمخاطبونعلمهلوماهناكبأنمنكموالتكذيب

العقائدلغالبتأويلاتهمعنعذركمبنحويعتذرواأنللباطنيةكان=العقلية

الاستحالة.بدعوىتشبثتمكماالاستبعاد،بدعوىمتشبثينلاحكامو

علمهلوماوجودودعوىالمصلحةباقتضاءتشبثتمأنكملحاصلوا

أيضاهالباطنيةحالوهذه،قرينةلكانالمخاطبون

غيريحتمللاصريحالنصوصمنوكثير،مدفوعةالاستحالة:أقولثم

غيريحتملالذيوالكلام.المتعمقونينكره36[0]2/الذيالمعنىذاك

نأالقرينةشرطومن،بقرينةإلاظاهرهعنيصرفلاقريبااحتمالاالظاهر

وأظاهرهغيريحتمللمفان.المخاطبعلىتخفىلاأنشأنهامنيكون

الدينمنومعلومولابد.لهتكذيبباطلظاهرهأنفزعم،قرينةولااحتمله

عنه،بهيخبرفيمارسولهمنأولىتعااللهمنكذبيقعأناستحالةبالضرورة

مرقدالمزعومةوالمصلحة،لمصلحةيكذبانمنعظموأجللىتعاوالله

ويشفي.يكفيماهناكومر،الثالثالبابفيإبطالها
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له،حقيقةلاالمزعومفالتجرد،الجسمانيصورةفيالمجردظهورفأما

المخلوقفيذلكجوازمنيلزمولابشرا،الملكتمثلالمعروفومانما

عارضة،حالفتلكذلكومعوعلا.جللخالقافينحوهأوجوازه

كمابذلكتقضيالعقولوبدائه،مستمرةمستقرةحالفيصريحةوالنصوص

الموفق.والله.يخفىلا

وجل،عزاللهوجودشانفيبالتدقيقتتعلقالتيالمباحث:السابعة

لىإيزللمالذيتيالذاالواجبالوجودمنالنظرفيزلالامر،فيهايلتبس

هناكوتقدم(،1)الثالثالبابفيتقدمكما،لحادثواالممكنالوجود

الشرعبطلقهلممانطلقلاإننا:نقوللذلكوامتثالا.ذلكأمثالمنالمخلص

لاأنهعالمين،السلفيينبالمأخذينثبتبماندينوانما،الحقبهوضحولا

عليهوردوماحق،فهوالسلفيينبالمأخذينثبتمافكل.حقإلاالحقيلزم

اللازميكونأوباطلا،اللزوميكونأنلحالايخللمالتعمقيةالالزاماتمن

السلفيين.بالمأخذينثبتماينافيلاحقا

منفيهاختلفلماواهدنا،دينكعلىقلوبناثبتالقلوبمقلبيااللهم

بالله.إلاقوةولاحوللاإنهباذنك،لحقا

****

لمؤلف[ا].[944-444]ص928-428ص(1)
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مخلوقغيراللهكلامالقران

الزائغون،جحدهاثم،السلفعهدفيالوضوحبغايةكانتالقضيةهذه

السنةإمامبينهماوشفىفيهاكفىوقد.الناسبعضعلىفيهاالامرالتيسثم

اللهعبدأبوالامامحررهماثم361[]2/،حنبلبنمحمدبناحمداللهعبدأبو

العباسأبوالاسلامشيخونقحهحققهماثم،البخاربدإسماعيلبنمحمد

فأقول:،ذلكلىإإشارةعنالرسالةهذهأخليلاولكن.تيميةابنالدينتقي

وأنه،التامةوالقدرةالمطلقالكماللىتعاللهبأنقاضيةالفطريةالعقول

تكلموصوتوحرفبعبارةالمعروفالحقيقيالكلاميتكلمأنشاءمتى

ويتكلم،تكلمسبحانهأنهبإثباتورسلهلىتعااللهكتبجاءتثمشاء.كيف

اللهكلامالمعروفهذاالقراننو،ويناديونادى،ويقولوقال،ويكلموكلم

كلاماتتكلمقدالجماداتأنلىتعااللهأخبروقد.الحقةالحقيقةعلى

صلىالنبيوأخبر.عليهفتشهدالقيامةيومتنطقالانسانأعضاءنوحقيقئا،

سمعو،عليهوالشجرالحجرتسليميسمعكانأنهوسلموالهعليهالله

بالعبارةالتكلمأنالناسعندالمعلوممنفكان.الحمىتسبيحأصحابه

قدبل،الانسانبهايتكلمالتيالالاتعلىموقوفاليسوالصوتوالحرف

عزاللهتكلاممنيلزمفلموجل؟عزالخالقفكيفبغيرها،المخلوقيتكلم

عنه.منزههومماذلكغيرأوجوفلهيكونأنوجل

النصوصنيمعاتحريفوحاولوا،وجلعزاللهكلامالزائغونجحدثم

ثم.منهشرلعلهبل،الصريحالتكذيبمنبخيرليستحريفاتحمىلاالتي

ولابعبارةليسنفسيكلامعلىالنصوصفحمل،التلبيسالناسبعضحاول

ولافيهأمرفلاتعدد،ولافيهتنوعلاواحدمعنىأنهزادبلصوت،ولاحرف
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ولا.ولاخبرولا،نهي

"روحفيمالىإصارواأنلىإ،وتخليطتخبيطفييزالوالمثم

كالماتريديالدينأئمةكلامإليهانتهى"الذي:قال(1()51ص1)ج"المعاني

اللهكلامسمعالسلامعليهموسىأنالمحققينمنوغيرهماوالاشعري

لامبلغاالكثرةفيبلغتالتيالنصوصعليهتدلكما،وصوتبحرفلىتعا

".وقيلقالمعهيناسبولاتاويل،معهينبغي

يفسرأنوالاحاديثاللغةبمقتضى"واللائق:قالثمالنداء،آياتذكرثم

لاأحاديثفي-شانهلىتعا-للهالصوتإثباتوردقدبل،بالصوتالنداء

اللهيحشر"")2(:"الصحيحفيالبخاريروى.تستقمىلاوأخبار،تحمى

أنا،الملكأنا:قربمنيسمعهكمابعدمنيسمعهبصوتفيناديهمالعباد

."الديان

بين"والفرق362[]2/قال)3(:أنلىإ،المتصوفةتخليطلىإذهبثم

عليهموسىأنهذا:علىلهوسماعنالىتعااللهكلامالسلامعليهموسىسماع

إنماونحن،حجابوراءمنلكنواسطةبلاوجلعزاللهمنسمعالسلام

المتصوفة.تخليطلىإوعاد."ليالتاالعبدمننسمعه

بهوالايمانوتصديقهالقرآنبتدبرعبادهلىوتعاتباركاللهأمرقد:فأقول

لمنيرية.ا.ط(1/71)(1)

واخرجه.أنيسبناللهعبدحديثمنتعليقا"("الفتحمع534/)13البخاريذكره)2(

فيلحاكموا(061)42"المسند"فياحمدأخرجهكما79(0)المفرد""الادبفي

حسن.واسناده.وغيرهما(2437،4/574/)""المستدرك

)3((1/18).
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فنسلا،المتكلمينتعمقيكلفهمولم،الفطريةوعقولهمفطرهمحسبعلى

وفي.تعقلعنأمتخيلعنأكانسواء،المتصوفةتغلغلعن

ولانكتبلا،أميةأمةانا:غ!يماللهرسول"قالعمرابنعن(1")"الصحيحين

وعقداصابعهما(مبسوطةبيديه)اشاروهكذاوهكذاهكذاالشهر،نحسب

مبسوطةبهما)أشاروهكذاوهكذاهكذاالشهر:قالثم.الثالثةعلىالابهام

ومرةوعشرينتسعامرةيعتي،الثلاثينتماميعنيكلها(الثلاثفيأصابعهما

".ثلاثين

بعبارةواسطةبلايتكلموتعالىتباركاللهبأنالمتعمقوناعترفقدوإذ

عليهقامتالذيهوفهذا؛خلقهمنيشاءمنكلامهويسمع،وصوتوحرف

عنالبحثفيالتتطعإلايبقولمتباعهم،والامةسلفوعليه،الحجة

الزيغهلإلايبتغيهولا،اللهإلايعلمهلاالذيالتأويلمنوهي،الكيفية

لمض!آلأؤلوإلايذكروماربناعندمنءنمبهءامنايقولونآلعلافى>والزسخون

:عمرانال1<الوفابأنتانكرحمةلدنكمنلناوهبهديتنابعدادقلوبناتر!غلارئنا

.]7-8

****

.(0801/51)ومسلم(3191)يرلبخاا(1)
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وينقصيزيدوعملقولالايمان

لاوالايمان،الايمانمنالعملليس:يقولكانأنهحنيفةأبيعناشتهر

ذلكإنكارهمالسنةأهلمنجماعةعن1(*الخطيبوروى.ينقصولايزيد

،الرواياتتلكفيالكوثريفتكلم.الارجاءلىإونسبته،حنيفةأبيعلى

فاضطررت؛عادتهعلىوغالطوأسرف،الائمةاولئكعلىالتشنيعوحاول

السنة.أئمةعلىبالباطللتهجمهدفعامناقشتهلىإ

صليبركنليسالعملأنحنيفةأبو"يرى(":تانيبه"من(04)صالكوئريقال

هوالايمانأنيرىكما؛الإيمانمنهيزولبعملالمؤمنأخلإذابحيث،الايمانمن

".والنقصالزيادةيقبللاالإيمانهذاومثل،النقيضيحتمللابحيثالجازمالعقد

تخليديرونلاوأصحابهحنيفةأبوكانوحيث"(:43)صوقال363[]2/

أنهمأنفسهمعنوأعلنوابالإرجاء،خصومهمرماهمالنار،فيالعاصيالمؤمن

".المعنىفيالخوارجلىإمنحازون

ومن،السنةمحضهوبهيقولونهمالذيبالهمنىلإرجاءو"(:44)صوقال

شاعر".غيرأوشاعرالمعتزلة1أوالخوارحمذهبفييقعإنبدلاذلكعادى

قولالإيمانأنيعتقدونلحونصاأناسوبعدهحنيفةبيإزمنفيكان":قالئم

انهمع،والكلمةالعقدهوالإيمانانيرىمنبالارجاءويرمون؛وينقصيزيد،وعمل

فىالإيمنذر>ولما:لىتعااللهقال.الشرعحججلىإبالنظرالصراحلحقا

وكتبهوملائكتهبادثهتؤمنانالإيمان"!ك!:النبيوقال[.41:تلحجر]ا2(()قلولبهئم

بعدها(.وما371/)13د"بغد"تاريخفي(1)

[.]المؤلفسهوا.""قلوبهم:""التأنيبفيوقع2()
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،(1عمر)ابنعنمسلمأخرجه."شرهوخيرهبالقدروتؤمنالاخر،واليومورسله

علىأصبحواالاعتقادذلكباعتقادهملحونالصاوهؤلاء.السنةأهلجمهوروعليه

بدعةهذااعتقادهمخلافيعدونكانواإنحتما،لخوارجأوالمعتزلةموافقة

،بالايماناخلالايكون-الإيمانركنوهو-لاعمالامنبعملالإخلاللان؛وضلالة

]لخوارج،يقولهكماالكفرفيداخلاإما،الإيمانمنخارجابعملأخلمنفيكون

مذهبهوكما-والإيمانالكفر-منزلتينبينمنزلةفيبل،فيهداخلغيروإما

كانمماأيضا2(تبرأوا)فإذا،الفريقينهذينمنتبرؤاالنالسأشدمنوهم.المعتزلة

وأما.مفهومغيرمتهافتاكلامهميبقىالشأنهذاأئمةوباقيصحابهوحنيفةأبوعليه

تشددهملكنوالتنابذ،للتنابزوجهيبقىفلا،فقطالإيمانكمالمنالعملعدواإذا

ركنايعدونهبل،فحسبالإيمانكمالمنالعمليعدونلاأنهمعلىيدلالتشددهذا

الإيمانأركانمنيكونأنمنالعملفإرجاء...ترىكماذلكونتيجةأصليا،منه

معتضرلا:يقولمنقولفهو،بدعةيعدالذيالإرجاءوأما،السنةهوالاصلية

حنيفةبيأمذهبولولا...القولهذامثلمنأبرياءصحابناو،معصيةالايمان

المعصومين،364[]2/غيرالمسلمينجماهيرإكفارللزمهذهفيوأصحابه

".الكبرىالطامةذلكوفي،الاوقاتمنوقتفيالاعمالمنبعمللإخلالهم

:الخوارجفقالت.كبيرةارتكبثممؤمناكانفيمنالامةاختلفت:أقول

توبةغيرعنماتوإذا،إيمانهيزولولكنيكفرلا:المعتزلةوقالتيكفر،

ولاإيمانهيزولولايكفرلا:المرجئةوقالتالكفار.معفيهاوخلدالناردخل

اهلوقال.طاعةالكفرمعتنفعلاكماذنب،الايمانمعيضرلاالنار،يدخل

منفانه"الخطاببن"عمر:والصوابخطأ،وهو!"التانيبأععي،الاصلكذا(1)

مسندمنانهالكوثريفتوهم،عنهعمرابنرواهوانما،وغيره)8(مسلمعندمسنده

]ن[.عمر.ابن

"."التأنيبمنوالتصويب."تبزموا"(:)ط2()
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يكونولكنهالكبيرةارتكابهبمجردالبتةإيمانهيزولولايكفر،لا:السنة

وحققكفر،فانهعمداالمكتوبةالصلاةتركإلا:الائمةبعضوقالناقصا.

منإلايكونلاأنهقضدالشرعولكنكفرا،ليسنفسهالتركأنأتباعهمبعض

كافر.

لاالمؤمنيننظاهرهابنصوصوالخوارجوالمعتزلةالمرجئةيستدل

لاالكبيرةمرتكبأنظاهرهابنصوصلخوارجواالمعتزلةويستدل،يعذبون

الكبائربعضارتكابنظاهرهابنصوصالخوارجويستدلمومنا،يبقى

الثالثوعن،الكاملالايمانالمرادبأنالاولينعنيجيبونالسنةوأهلكفر.

المرجئةويدفع.زوالهلا،الايماننقصيقتضيكفرفهوكفر،دونكفربانه

منليستوالاعمال،ينقصولايزيدلاالايمان:بقولهمالمذكورلجوابا

.لايمانا

ذلكمعإنه:الكوثرييقوللكن،يقولهحنيفةأبوكانقدالقولوهذا

ولا.عملالإيمانمعيضرلاأنهوهو،قولهمأصلفيللمرجئةمخالف

.الرواياتوتتبعهذا،فيالنظرفيغرض

منأما.الائمةإنكارلتبريرتكفيبهايعترفالتيالموافقةتلك:أقولبل

لهممخالففهوالقولذاكفيالمرجئةوافقوانحنيفةأباأنمنهميعرفلم

لانكارفيكفي،عرفمنماو.واضحإنكارهفيفعذره،قولهمأصلفي

ولا،حنيفةبأبييقتديمنيسمعهقدنهو،يأتيكماللأدلةمخالفانهالقول

معاقولاهبعضهميبلغوقد.بذلكفيغتر،يعذبونالمعاصدأهلإنقولهيعلم

الفجارإيمانكانفاذا،الايمانالامررأس:يقولونبل،نيالثالىإيلتفتونفلا

نأعلىالنصوصدلتوقد،العذابففيموالملائكةالانبياءلايمانمساويا
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يقول،بالعملالتهاونعلىذلكيحملهمو؟يعذبونلا36[ه]2/المؤمنين

نأحسبيشيئا؟إيمانيفييزيدلابماالدنيافينفسيأعذبلم:أحدهم

علىذلكويحملهم!لسلامعليهماومحمدجبريللايمانمساوإيماني

وأفجر،الايمانعندهمماأعظم:قائلينوالصديقينوالانبياءالملائكةاحتقار

فيه!لهممساوالفجار

الاعتقادهوالايمانأنيرى-الكوثرييقولكما-حنيفةأبوكانوإذا

إذا:فيقولالناسبعضهذايبلغفقدررقص،ولايزيدلانهو،لجازماالقلبي

عليهماومحمدجبريلليقينمساويايقينييكونبانإلامؤمناأصيرلاكنت

عذابعليهاجمعفا،بالاعمالنفسيأعذبإذاففيم.يكونلامافهذا،السلام

؟الاخرةوعذابالدنيا

أما.الشرعيةللنصوصمخالفتهالقولذاكلإنكارمسوغافيكفيوبعد،

فمعروفة،بحسبها،وينقصيزيدوأنهالايمانمنالاعمالأنعلىالنصوص

يكونأنيدفعكانإنماحنيفةأباأنفزعم،المواربةلىإالكوثرياضطرحتى

وغيرهاوالرجلينكاليدين،الجملةفيالإيمانمنأنهلاصليا،ركناالعمل

وان،اصلهبقاءمعبفقدهاوينقصمنههيلجسد،الىإبالنسبةالاعضاءمن

.الدعوىهذهيخالفماالكوثريعباراتبعضفيكان

الاحاديثفمنها،وينقصيزيدالقلبيالايمانانعلىالنصوصماو

شعيرةمثقالقلبهوفياللهإلاإلهلاقالمنالنارمنيخرجأنهفيالصحيحة

وفيقالهامنثم،إيمانمنخردلحبةمثقالقلبهوفيقالهامنثم،إيمانمن

.إيمانمنخردلحبةمثقالمنأدنىأدنىقلبه

أسلمناقولوآولاكنتؤمنوألغقلءاماناألاعضاب>قالت:وجلعزاللهقولفاما
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تكونانفيينامافيهافليس[41:لحجرات]ا<قلولبهمفىاقييمنيدخلولما

ضروريركنالقلبيالاعتقادأنفيهاماغايةوإنما،الايمانمنالاعمال

(تزمنوأ>لم:قولهفان366[]2/.بدونهحقامؤمناالانسانيكونفلا،للايمان

وقوله:.يخفىلاكماعنهضروريركنانتفاءنفيهفيويكفيلايمانهم،نفي

فييكونالذيهوكلهالايمانأنيقتضيلا<قلولبهمفىالإيمنيدخل>ولما

لمأو،فلانقلبفيالاسلاميدخللم:يقالأنيصحأنهترىالا.القلب

فيبمايختصلاوالدينالاسلامأنتفاقالامع،فلانقلبفيالدينيدخل

القلب.

ورسلهوكتبهوملائكتهباللهتؤمنانالإيمان":جبريلحديثفيماماو

من"الايمان"كتابفيالبخاريعنهجابفقد"..الاخر.واليوم

عنوسلموالهعليهاللهصلىالنبيحبريلسؤال"باب:قال1()""صحيحه

والهعليهاللهصلىالنبيوبيان،الساعةوعلموالاحسانوالاسلامالايمان

ذلكفجعل،"دينكميعلمكمالسلامعليهجبريل"جاء:قالثم[،]لهوسلم

،الايمانمنالقيسعبدلوفدوسلمو]لهعليهاللهصلىالنبيبينومادينا،كله

85[".:عمران]آل(مئهيقبلفلنديناافيسلئمغيريئتغومن>:لىتعاوقوله

وقدايضا""الصحيحينفيهيإليهاأشارالتيالقيسعبدوفدوقصة

صلىالنبيمحاورةقصةفيعباسابنطريقمن)2(فأخرجبعد،فيماأوردها

أمرهم.أربععنونهاهم،بأربعفأمرهم...":لهموسلموالهعليهالله

"(."الفتحمع)1/114)1(

.(71)ومسلم(35)ريلبخاا(2)
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ورسولهالله:قالوا؟وحدهبالئهالإيمانمااتدرون:قال،وحدهباللهبالايمان

وايتاء،الصلاةيماقام،اللهرسولمحمداوأن،اللهالاإلهلاانشهادة:قال،اعلم

لا،اللغويالمعنىبهمنحوجبريلحدش!فيالايمان:يقالفقد.."..الزكاة

الظاهرفيكانجبريلحدثح!فيالسائلأنذلكويؤيد،الشرعيالمعنى

عليهاللهصلىبالنبيذلكقبليجتمعلمأعرابئا-الرواياتمنيعلمكما-

مابالايمانيريدإنماأنهالظاهركان؟الايمانما:فقالابتدأفلما.وسلمواله

ما:السؤالفظاهر،القلبيالتصديقاللغةفيمعناهكانفإذا،اللغةفييعرفه

النبيفان،القيسعبدقصةفيماو؟بهالقلبيالتصديقالدينفييطلبالذي

فكانلهم،فسرهثمبالايمانفأمرهمابتدأ،الذيهووسلموالهعليهاللهصلى

القيس.عبدقصةفيجاءماهوللايمانالشرعيالمعنى

.الاعماليستوعبلمفانه:قيلفإن

منهيالاعمالمنفيهذكرماإنقائلولا،مشتركالسؤالهذا:قلت

علىالاقتصارمنكثير،النصوصفيهذاومثل367[غيرها.]2/دونالايمان

الحاجة،عندسيعلمهأنهعلىاتكالاوإما،بغيرهالمخاطبلعلمإما،الاهم

.الرواةبعضمنالاختصاريقعماوكثيرا.عليهيدلماالاجمالفيلانوإما

الاعمالإن:يقوللاحنينسةأباإنالكوثريقولصحفإذا،لجملةوبا

الركنوإنماأصلياركناليستإنها:يقولوإنمامطلقا،الإيمانمنليست

قرس!.فالامر،والكلمةالعقدالاصلي

حتىينقصولايزيدلاالقلبيالايمانأنزعمهفيماولننظرهذا،فلندع

لتجويزفيالمنالجزماتحققعنديتحققإنماالشرعيالايمانلان"(:67)صقال

والتيقن،لحنماجهةمنالمؤمنينإيمانبينأصلاتقاوتيتصورلا...النسر
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كفرا(".اليقينمرتبةعنالنقصويكون

ونظرا.نقلاثابتالقلبيالإيمانتفاوت:أقول

النار.منلخروجاحديثلىإالإشارةتقدمتوقد،فمعروفالنقلأما

العدديةحيثمنالثلاثةأناعتقادهبيننقا،إذاالإنسانفانالنظروأما

فإن.الفرقلهبانبهاموقنأنهيجزمالتيالدينيةاعتقاداتهوبينالستةمنأقل

وإن،الإيمانبعدمالناسجمهوروعلىنفسهعلىفليحكمالكوثريأحب

تراهكماوضعفاقوةيتفاوتاليقينبأنالنظارصرحوقد5.نفامافليثبتأحب

وغيرها.(1)"لمواقفا"في

نأالمختار"الاظهر)3(:الدينمحييالشيخ"قال)2(:"الباري"فتحوفي

الصديقإيمانكانولهذا.الادلةووضوحالنظربكثرةوينقصيزيدالتصديق

ماأنيعلمأحدكلأنويؤيده."الشبهةتعتريهلابحيثغيرهإيمانمنأقوى

وتوكلاوإخلاصايقيناأعظمالاحيانبعضفييكونإنهحتىيتفاضلقلبهفي

البراهينظهوربحسبوالمعرفةاكصديقفيوكذلكبعضها،فيمنه

"الصلاةقدرتعظيم":كتابهفيالمروزينصربنمحمدنقلوقدوكثرتها.

ذلك".نحوالأئمةمنجماعةعن

أحدهمأنالناسجمهوروعلىنفسهعلىفليحكمالكوثريأحبفإن

منه.(883ص)جعاير.[لمؤلفا].2مقصد3صدمر6قفمو(1)

(2)(1/64،74).

لى،تعااللهرحمه"مسلم"صحيحشارحالشافعيالفقيهالنوويكانهالدينمحصي)3(

]مع[.اخر.مجاللهفذاكالمتصوفتميالحاعربيبنالدينمحصيبهالمرادوليس

.(1/481)له"مسلمصحيح"شرحفيوالعص[.]المؤلفقطعا.النوويهو
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فليثبتأحبوإن!مؤمنغيروتارةمؤمناتارةفيكون،حياتهفيحالهيختلف

.نفاهما

عنهاللهرضيكعببنابيقصةوغيره)1("مسلم"صحيحوفي]2/368[

كنتإذولاالتكذيبمننفسيفي"فسقط:قولهوفيها.القراءةاحتلاففي

غشينيقدماوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولرأىفلما،لجاهليةافي

يرتابولا..".فرقا.اللهلىإأنظروكأنماعرقا،ففضت،صدريفيضرب

قبلهاإيمانهدونالغشيةتلكعندلجليلاالصحابيهذاإيمانأنعاقل

يشبهماالحديبيةقصةفيوغيرهالخطاببنلعمرعرضوقدوبعدها.

وسلموآلهعليهاللهصلىالنبيمعفاتلالذيالرجلحديثوفيذلك)2(.

فكادالنار"،أهلمن"هو:وسلموالهعليهاللهصلىالنبيوقال،القتالاشد

)3(.يرتابالناسبعض

وأعظمعظيما،تفاوتاالتقوىفييتفاوتونالمؤمنينأنعاقليرتابولا

لاالدنيويالضرراتقاءفيأحوالهمنرىفاننا،اليقينفيتفاوتهمذلكأسباب

فترغباعتقادكيقوىقدأنهنفسكمنتجدإنكبل.التفاوتذاكيتفاوت

تجدوكذلك.بذلكفتتهاونيضعفوقد،المعصيةوعنالطاعةفينفسك

نصوصعدةعلىلمالعايقففقد،الشبهاتأوالأدلةعلىتطلععندماذلك

أنهالهيتراءىوقدبعضا،يصدقبعضهاأنلهفيتبئنوالسنةالكتابمن

وقدلهاموافقالعقلأنلهفيتبينالعقائد،فينصوصايرىوقد.تتناقض

)082(.رقم)1(

2732(.2731،)"البخاري"صحيحانظر)2(

.هريرةابيحديثمن(111)ومسلم3(620)البخارياخرجه)3(
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للرأيموافقةأنهالهفيتبينالاحكامفينصوصاويرى.يخالفهاأنهلهيتراءى

نصوضاويرى.لدلكمخالفةأنهالهيتراءىوقد،والقياسلحكمةووالنظر

وغيروالقمر،والشمسوالسماء،لأرضو،والشياطينلجناعنالاخبارفي

ويطانع.لهمخالفةأنهالهيتراءىوقد،للواقعموافقةأنهالهفيتبين،ذلك

لهيتراءىمافيهايرىوقد،النبوةعلىالدلالةواضحةأمورافيهافيرىالسيرة

وقد،الشرعفيجاءمايوافقماوغيرهمالاطباءمنويسمع.ذلكخلافمنه

الاموربعضفيوسملموالهعليهاللهصلىالنبيويطيع.يخالفهمامنهميسمع

فتعزم،رفقةمعسفرايريدكمنوهذا.ذلكخلافلهيتفقوقد،نفعفيناله

الصلاةقبليخرجأنفيأبى،الصلاةقبلالجمعةيومالخروجعلىالرفقة

كاصطدام936[]2/مصيبةفتصيبهمالرفقةوسافر(.1ذلك)عنالشرعيللنهي

هذاخلافيتفقوقد.لتأخرههووينجو؛ذلكنحوأوالباخرةغرقوالقطار،

هذاوأشباهضرر.فيصيبهالصلاةبعدهوويخرج،وتغنمالرفقةتسلمبأن

الانساناعتقادأنريبولامنها.شيءويقعإلاساعةتمضيتكادلاكثيرة

بل،المذكورةالاموراختلافمعواحدةحالعلىيبقىلاع!ي!محمدبنبوة

وينقص،تارةويزيد،أخرىويضعف،تارةويقوى،أخرىويتكدر،تارةيصفو

.أخرى

يقينهإن:ويقولوالانبياء،الملائكةوحالحالهيتصورعاقلارىولا

نإنعم،"67(:)صفقالهذاعنيجيبأنالكوثريحاولوقد.يقينهممثل

قالانهعنهإللهرضيعمرعنصحبل،لجمعةايومالسفرعنالنهييثبتلم:قلت(1)

لاالجمعةفإن"اخرجعمر:قال!لخرجتجمعةاليومأنلولا:يقولسمعهلمن

الاحاديث"سلسلةكتابناالنهيفيرويمماوغيرهلهذاراجع.سفر"عنتحبس

[.]ن.2(91و12)8رقم"الضعيفة
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منها،الزواليحتملماجهةمنيتفاوتالعواموإيمانالعلماء،وإيمانالانبياء،إيمان

منوذلك،خارجامرمنناشئاحتمالهعدمأوالزوالواحتمال.يحتملهلاوما

عندفالإيمان.الايمانذاتفيالتفاوتمنلا،عتدهملجزماحصولطرقتفاوت

العلماءوإيمان.قاهرووحيمشاهدةعنحصولهلأن،منهملزوالهاحتماللاالأنبياء

ماو.ضعيفااحتمالاولو،عتدهمالايمانلةادعلىشبهبعضبطروءالزواليحتمل

تمامالمسألةاتضحتالبيانفبهذا...تشكيكبايسريزولفربما،العوامإيمان

شهيد".وهوالسمعألقىمنلكل-لىتعااللهشاءإن-الاتضاج

!"...بديعتحقيق":بقوله(391)صالكلامهذاعنونى

الثلاثةأناعتقادهفييفكرأنالكوثريالاستاذمننلنمسأنلنا:أقول

بقاءمعمايومافيهيتشككأنيمكنهل،الستةمناقلالعدديةحيثمن

التي،للايمانالضروريةالدينيةالاعتقاداتفليستعرضلا،:قالفان؟عقله

فإنما؟يومابعضهافييتشككانيمكنهل،الجزمحقبهاجازمانهيرى

بأنالسابقةعبارتهفيقضىالذينالعلماءزمرةمننفسهأخرجفقدلا،:قال

!الزواليحتملإيمانهم

ذلك.يجوز:قالوان

جزمكدونالعقيدةبتلكجزمكأنعلىيدلألاهذافتجويزك:لهقيل

الستة؟نصفالثلاثةبأن

.خارجالامرهذاإن:قلتقد:قالفإن037[]2/

وكونهالانبياء،حقفيالدليلقوةحاصلهإنماالخارجالامرهذا:لهقيل

تفاوتالقوةفيالادلةتفاوتلازممنليساوالعلماء.حقفيذلكدون

فيغايةعندكيكونالذيفالدليلبتفاوتها؟العارفعندبمدلولاتهاالجزم
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دليلبمدلولجزمكمنأقوىنقيضهوانتفاءبمدلولهجزمكيكون،القوة

.القوةفيعندكدونه

باطلة.شبهةعنيقعقدلجزمافان،بلازمهذاليس:قالفان

قاطعا،دليلايراهابل،شبهةيراهالافانه،باطلةشبهةعنجزممن:قلت

الادلة.بينيميزالذيالعالمفيهوإنماوكلامنا

نأجهةمنيكونإنمابمدلولاتهالجزمامعالادلةتفاوت:وقالعادفان

ذلك.يحتملوبعضهافيه،تشككشبهةتعرضأنيحتمللابعضها

ثمبشيءجزممنفانه؛مغالطةشبهفيه،شبهةالعارضتسمية:لهقيل

حيثيتغيروانما،الاولجزمهيتغيرلافانه،شبهةبانهيجزممالهعرض

بهتجزممابعضفيتجوزالانكنتإذاهذ،1،فعلى.دليلالعارضأنيجوز

يعرضأنتجوزأنكذلكفمعنى،جزمكويزيلفيهيشكككمايعرضأن

شبهة.يكونوأنصحيحا،دليلايكونأنيحتملفيهمشكك

لجازميجوزاليقينيةوالهندسيةالحسابيةالمسائلبعضأنهذاويوضح

يجزمولكنه.بهجزمماخلافمنهيطهرمايعرضأنبهايحيطنبعدبها

يجزموكما،جزمهتغيرلماالعوارضتلكمنعارضألفعرضلوبأنهالان

كماالمسألةتلكعرفمنبأنغيرهحقفييجزمفكذلك،نفسهحقفيبهذا

نأجازمبأنهتحكمأنيصحالذيهوفهذا.عقلهدامماجزمهيتغيرلاعرفها،

شبهة.إلايكونلاالعارض

أنت؟قولكفما:قيلفان

كانإذاالمستبعدالتجويزذلكوان،يتفاوتالايمانإن:أقول:قلت
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ولابليضر،لافإنهوجل=عزباللهويستعيذ،منهويشفق،عنهينفرصاحبه

وتشقويتادىلميتاعروضهاعندكان371[]2/إذاالشبهةعروضيضره

يانسأنيضرهوإنما.وجلعزباللهمستعيذانفسهعنطردهالىإويبادر،عليه

هذا."مرتاب"اسمعليهيصدقحتى،وتفرخ،وتبيض،نفسهفيوتستقربها،

للهلايكم>و،غيرهالناسيسعلاوالذي،النصوصعليهتدلالذيهو

286[.:]البقرة(وشعهاإلانفسا

قوللايمانا":يقولونالسلفكانلهذاو.العمل:القلبيالايمانومعيار

ثم."قوللايمانا":تقولالمرجئةوكانتالاعتقاد؛ضونيذولا"،وعمل

فييشترطهلامنومنهمالاعتقاد،اشتراطعلىالسنةأهليوافقمنمنهم

يشترطهلامنومنهم.الكراميةفولوهذا،للنجاةيشترطهولكن،الايماناسم

.الغلاةهموهؤلاء،النجاةفيولا،الايماناسمفي

أسلتناقولواولبهنتؤمنوألأقلءامناالاغىاب>قالت:وجلعزاللهوقال

بالتهءامنوأالذينالئؤمنون!انما:قولهإلى<قثولحبهمفىالإيخنيذخلولضا

همأولبهكللهفيَسليلوأنقسهزباتوالهموبخهدويرتابوالمثم-ورسوله

.[15-14:]الحجرات<لضدقوت

نإرورسولهآدلهواطيعوابدمذاتوأصلحواقه>فاتقوا:لىتعاقالو

تليتلماذاقلوجهموجلتأللهذكراذالذينآتمؤ!وننما!مؤمينكنتر

الصلؤةيقيموناتذلى!ينوكونربهصوعلىاستازادئهمءاينه-علثهخ

.[4-1:]الانفال<حقاالمؤمنونهمأولثك!ينفقونرزقنهمومثا
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بضع"الايمانلمجم!م:النبيعنهريرةبيأعن(1)""الصحيحينوفي

الهلا:"أعلاها:مسلمروايةوفي."الايمانمنشعبةوالحياء،شعبةوستون

."الطريقعنالأذىاماطة:ناهاواد،اللهالا

اغترفواوءاخرون>:قالثمالمنافقينالتوبةسورةفيوجلعزاللهوذكر

-01]2<،واتمومنونللهعل!ورسولهفسيرىعملواوقل>:قالانلىإ<بذنوبهم

501].

اية"!ي!:اللهرسولقال:هريرةبيأحديثمن2(")"الصحيحينوفي

حدثاذا-مسلمأنهوزعموصلىصاموان:مسلمزاد-ثلاثلمنافقا

بناللهعبدحديثمنوفيهما)3(.خان"اؤتمنواذا،اخلفوعدواذا،كذب

ومنخالصا،منافقاكانفيهكنمن372[]2/"أربع:!ي!اللهرسولقالعمرو:

اؤتمناذايدعها:حتىالنفاقمنخصلةفيهكانتمنهنخصلةفيهكانت

فجر".خاصمواذاغدر،عاهدواذا،كذبحدثواذا،خان

؟قالأنهالثوريسفيانعن()4(:53ص2)ج"لحفاظا"تذكرةوفي

:ونقولعمل،لاقولالايمان:يقولون:ثلاثالمرجئةوبينبينناما"خلاف

ونحن.ينقصولايزيدلاإنه:يقولونوهم،وينقصيزيد:ونقول.وعملقول

".نفاقلا:يقولونوهم،النفاق:نقول

يقعانيشترطون"الايمانهوبالشهادتين"النطق:قولهمفيكانهم:أقول

.3(5)ومسلم(9)ريلبخاا(1)

.(95)ومسلم(33)ريلبخاا(2)

.(85)ومسلم(43)ريلبخاا3()

المعلمي.تحقيق)2/473()4(
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ثم.بعضلىإبعضهمخلاإذافيهأنفسهميكذبواولاطوغاقائليهمنالنطق

ويكذبونتقيةينطقونكانواع!ميمالنبيعهدفيكانواالذينالمنافقينإن:يقولون

خلا،إذانفسهيكذبولاطوغايقولمنفأما.النفاقهوفهذاخلوا،إذاأنفسهم

فيالاعتقاداشتراطجحدهمعلىبناءمرتابا،شاكانفسهفيكانوانمؤمنفهو

الاعتقاد.عندهمالايمانشرطإذ،نفاقهذا:يقولونالسنةوأهل.الايمان

إلا،ينقصولايزيدلاالايمانإن:يقوللقولهعاقلاأرىفلا،لجملةوبا

أوجه:أحدعلى

بمايعتدلاالذيبالتصديقالقلبيالإيمانلفظيخمقيكونأن:الأول

بالذهبالاغنياءحقفيالذهبنصابأنفكما.النصاببمنزلةفهو،دونه

نإهذا:يقولفكذلك،بالذهبالغنىفيتفاوتواوإنينقصولايزيدلاواحد

فيالخلقتفاوتوإن،ينقصولايزيدلاالتصديقنصابهوالذيالايمان

وإن،ينقصولايزيدلاصاعوهيالفطر،زكاةبمنزلةإنه:قلأو.التصديق

ذلك.منأكثرأوألفاأومائةأوصاعينيعطيمنالناسمنكان

القولفسرإنوهذا.فقطقولالايمانأنعندهيكونأن:نيالثا

بهمافسرهوإن.الكراميةقولفهو،للنجاةيكفيلاإنه:وقالبالشهادتين

بربوبيةنياللسابالاعتراففسرهوإن.المرجئةغلاةقولفهو،يكفيإنه:وقال

قريبفهو،الإسلامأحكاملجريانوللنجاةيكفيلاإنه:وقال،وجلعزالله

المرجئة.غلاةقولمنأشدفهولذلكيكفيإنه:قالوإن.الاولمن

يقينلاالذيوالاعتقادالقولهوالايمانأنيزعمأن:الثالث373[]2/

والله.الايمانبعدمالناسوغالبنفسهعلىقاضياإلاهذاأرىولا.فوقه

.المستعان
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اللهشاءإنمؤمنألا:قول

لامروحقا"مؤمن"أنا:الرجليقولأنكراهيةالسلفبعضعنجاء

فيالبخاريوقال.يقولونكانواوكذلك؛"اللهشاءإنمؤمن"أنا:يقولبان

عملهيحبطانمنالمؤمنخوف"باب1(:)""صحيحهمنالايمانكتاب

خشيتإلاعمليعلىقوليعرضتما:التيميإبراهيموقاليشعر.لاوهو

صلىالنبيصحابمنثلاثينأدركت:مليكةأبيابنوقالمكذبا.أكونأن

إنه:يقولأحدمنهمما،نفسهعلىالنفاقيخافكلهموسلموالهعليهالله

إلاخافهما(:)البصريالحسنعنويذكر.وميكائيلجبريلإيمانعلى

."...منافقإلامنهوما،مؤمن

فيوأن،طرقمنصحيحةالحسنمقالةأن)2("الباري"فتحوفي

الذيباللهالمسجدهذافييحلفالحسن"سمعتزياد:بنالمعلىرواية

مضىولا،مشفقالنفاقمنوهوإلابقيولاقمامؤمنمضىماهوإلاإلهلا

النفاقيخفلممن:يقولوكان.آمنالنفاقمنوهوإلابقيولاقطمنافق

مؤمنمضىماوالله:يقولالحسن"سمعت:هشامروايةوفي."منافقفهو

".منافقإلامنهولا،النفاقيخافوهوإلابقيولا

الذين>ناا:لىوتعاتباركاللهقولمنالترجمةأولالبخاريواقتيس

الذينيأيها!عليمحميغللهإنافهوائقوأورسولهعااللهيديبينلانمذموأءامنوا

منيبالقؤلكجهرلهئحهرواولاالنئصؤتفوقارلاترفعواءامنو

"(."الفتحمع)1/901)1(

)2(.)1/111(
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.الحجراتاول(لمحمثعروبئلانتروأعمئكمتخبطأنلبعض

وهوالضخلختمنيعمل>ومن:لىتعااللهقالهاعمالهتحيطلاوالمؤمن

.[211:]طه<هضماولاظلما!ناففلامزمى

اخرضطواعملاصذحاوبذنوبهماعترفواوءاخرون>:لىتعاوقال374[]2/

.[201:]التوبة(رجئمغفوراللهانعلئهغيعوبأناللهعسىسثئا

سذتسرباقييكقر>ومن:لىتعااللهقال.الكافراعمالتحبطوإنما

.[5:]المائدة(الحئرلنمنالأخرةفىوهووعملهحبط

،17:والتوبة77،:والأعراف88،:والأنعام22،:عمرانالمنواقرا

:والقتال،56:والزمر،32:والفرقان،501:والكهف،81:وإبراهيم،96و

23-43.

ولخاأسلضناقولوولاكنتؤمنوألغقلءامئاالأغراب>قالت:تعالىقالوقد

اللهإنشئأأتخليتريلئكل-لاورسولهالمحهتطيعوأويلنقلولبهتمفىاقييمنيدضل

،بىٌِبر
14[.:]الحجرات<عموررحيم

الايمانواستقرآمنقدمنبحالالظنفماهؤلاء،حالهذهكانتفاذا

قلبه؟في

أغملهمإلثهملؤفوزيننهالديخاا!تؤةيريدمنكان>:لىتعاقولهفاما

ماوحب!أفارلاإالأخرةفىلهملتسالذينأؤلثك!يبخسونلافبهاوهمفيها

الكلامسياقفيفهي[،-1516]هود:(يعملونما!انوأولظلفيهاصنعو
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المخلصينوللمؤمنين.المنافقونفيهمويدخل،فيهمواردةفهيالكفار،في

فيهوقعمالىإبالنظرالايةمننصيببعضهافيالمرائينأعمالهمبعضفي

.غيرهدونالرئاء

أللهكذلآ!فاذكروامتسديبمقضثتم>فاذا:سبحانهقولهوأما

فيءاشاربنايقولمنسالنتفمىذيرأأشذأؤءا%لحاءنيم

ءاشافرشايعولىمنومتهم!ضنؤمنالاخرةله-فوماالذلمجا

لهضؤلبهك!افارعذابوقناحسنةالاخرةوفىحسنةالديا

2[.20-002:]البقرة(الحسابسريمواللهمماكممبوافصيب

الدنيالطلبوعبادتهمدعائهمجميعيكونالذينهمالأولفالفريق

إيمانابالاخرةيؤمنلاممنيكونإنماوهذابالاخرة،لهمشانولافقط

يهتمأنبدلافانهالمؤمنفاما.بمؤمنفليسبهايؤمنلاومنصادقا،

المباحةحاجاتهلطلبدعاؤهحتىعملهيحبطلافالمؤمن،بالاخرة

ولا،الحوائجتلكبعضلهوجلعزاللهيقضيلاقدفانهالدنيا،من37[ه]2/

أحاديثفيوردكما،الاخرةفيدعائهثوابلهيدخربلالدنيا،فييعوضه

تحبطلاالمؤمنأنعلىعلمفيماالامةاتفقتوقدالدعاء.استجابةتفسير

نإ:المعتزلةمنقالومن.إخلاصهعلىواستمرفيهااحلصالتيأعماله

.الايمانيبطلالكبيرةارتكابإن:يقولونالذينهم،الاعمالتحبطالكبيرة

:قالوكيعحدثنا"غيلانبنمحمودلىإبسنده)1(الخطيبوروى

فيمؤمنونعندناالقبلةهلو،المؤمنوننحن:يقولالثوريسمعت

372(./)13د"بغد"تاريخ(1)
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عندحالناماندريولا،ذنوبولناوالاقرار،والصلاةوالمواريثالمناكحة

شاك،عندنافهوهذاسفيانبقولقالمن:حنيفةأبووقال:وكيعقال؟الله

وقول،سفيانبقولنقولونحن:وكيعقالحقا.اللهوعندهناالمؤمنوننحن

".جراةعندناحنيفةبيا

ابنكتابعنذكرثم،الروايةهذه34()ص""تانيبهفيالكوثريوذكر

سفيانكان:قالوكيع"حدثنا:قاليعيشبنعبيدلىإبسندهالعوامأبي

أرجو.:قال؟اللهعند:لهقيلفاذا.نعم:قال؟أنتأمومن:لهقيلإذاالثوري

أحمثسفيانقول:وكيعقال.اللهوعندهنامومنأنا:يقولحنيفةأبووكان

إلينا".

لجزماتحققعنديتحققإنماالشرعيالايمانلكن"67(:)صالكوثريوقال

أنا:ار،اللهعندليحاماأدريرلا،مؤمنأنا:يقولفمن.النقيضلتجويزفيالمتا

لييختمأناللهوارجومجهولةتمةلخااانبذلكمرادهكانفإن،اللهشاءإنمؤمن

مؤمنأناالقولبذلكمرادهكانإنماوشيء.فيالجزممنافاةمنذلكفليسبخير،

بل؛جازمغيرشاذفهو،اللهعندإيماناهنا،إيماناأعتقدهماكانإذاماأدريولاهنا

شيء؛فيالايمانمنليسفهو،يعتقدهماخلافالايمانيكونأنالارادةبتلكجوز

بيناصلاتفاوتيتصورلاأنهالبيانهذامنفتبينثيء.علىاليقين!نليسلانه

كفرا(".اليقينمرتبهعنالنقصويكون،لجزماجهةمنالمؤمنينإيمان

فيها.النظيرسلفقدوالنقصانالزيادةمسألة:أقول

قضايا:ثلاثهناكأنفتحريرها،الاخرىالمسألةفأما

اعتقادأنترىالتيالامورمنأمركلثبوتاعتقادك:لىالأو376[]2/

منه.بدلاالذيالايمانهوجميعهاثبوت
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الكافيلجزماالامورتلكمنحدوبكلجازمأنكاعتقادك:الثانية

وجل.عزاللهعند

نفسفيللايمانالضروريةالأموربجميعوافأنكاعتقادك:الثالثة

.كوتموفعلوقولاعتقادمنالأمر،

يتعلقفهذا؛اللهشاءإن:أوأرجو،:فقال؟أنتأمؤمن:لهقيلفمن

فبعيدالاولىفأما،بالثانيةتعلقهيجبولا.يخفىلاكماالثالثةبالقضية

عنها.

وهوإيمانهيزولقدالمؤمنأنعلىالسابقةالحجراتاياتدلتوقد

أنا:فتقولالثالثةبالقضيةتجزمأنهذا)1(معذلكيسوغفكيفيشعر،لا

النطقكمجردخاصا،معنىبالايمانتريدنإلااللهمحقا؟مومناللهعبد

وجل.عزاللهبربوبيةنياللساالاعترافمجردأو،بالشهادتين

التيالشرعيةللنصوصمعاملتكوتأمل،لحجراتااياتتدبرو

وأنعمظواهرها،تخالفأنكزاعماوالفقهلايمانوالعقائدفيتخالفها

يديبينتقديمهومالهامعاملتكفييكونأنتخشىألاذلك،فيالنظر

تجهركمابالقوللهوجهر،صوتهخلافلصوتكورفع،ورسولهالله

بكثير؟!والفقهالكلامفيلائمتكجهركودونلمخالفيك

تومضنإنكنموالرسولالىاللهمزدوهشئءفىشزعنم>فان:لىتعاقولهوتدبر

رأيتالرسوللىواللهائزلماإلىتعالؤالمقيلواذا>:قولهإلى<بالله

يؤمنوتلاورئكفلا>:قولهإلى(صدو؟اعنرَيصذونالمنققيهت

".تجزم"أن:"يسوغ"وفاعل،زائدة"ذلك"ولعل(.)طفيكذا(1)
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مماحرجاأنفسهغفىمجدولاثم!هضشجرفيمايحكموكحتي

65[.-95]النساء:<قمتليماولمجسالمواقضئت

عبارةفيمايتضحوبه،كفايةجمالالاهذاففيمنها؟انتاينوانظر

فيينا،اللهشاءإنأوأرجو:القائلقولأنتوهمفانها؛المغالطةمنالكوثري

دري"ولا:ذلكتفسيرفيالكوثريقولفان.الاولىالقضيةفيبمالجزما

لىإالاشارةتكونبانيصدق"اللهعندإيماناهنا،إيمانااعتقدهماكانإذاما

بنبوةالايمانهلأدريلا377[]2/:قالكأنه،لىالاوالقضيةفيبماالايمان

جوز"بل:الكوثريوقولالامور.بقيةفيوهكذا؟اللهعندإيمانمحمد

منذكرفيماكالصريح"يعتقدهماخلافالايمانيكونأنالارادةبتلك

.يهاملاا

وتفردهوربوبيتهلىتعااللهبوجودجازماالرجلكانإذا:قلتفإن

لقضيةتتضمنهاالتيالايمانأمورمنذلكوغيرمحمدونبوةبالالوهية

الامور؟بتلكجازمأنهفيأي،الثانيةالقضيةفييشككهالذيفما،الاولى

حقا؟مؤمنلىتعااللهعندأنهفيأي،الثالثةفييشككهالذيمائم

إيضاحا:زيدهو،تدبرتهلويكفيمامرقد:قلت

يكنولمذلكثبتفإذا،يتفاوتالجزمأنالسابقةالمسألةفيتقدم

فمن،لىتعااللهعندكافمنهعندكالذيالقدرنعلىواضحبرهانعندك

اينفمن،يتفاوتلاالاولالجزمانوهب؟بذلكتجزمأنلكيتهيااين

فإن؟السلامعليهماومحمدجبريللجزممساوجزمكبأنتجزمأنلك

النصوصفيالمتكلمينأتباعمنكنتإنفانطرذلك،نفسكمنتك

والنصوص،عرشهعلىسماواتهفوقالسماءفيلىتعااللهبأنالمصرحة
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القيامة،يوميجيءوأنهالدنيا،سماءلىإليلةكلينزلسبحانهأنهعلىالدالة

رسولمحمدابأنجزمكفيتأملثم،السلفيينفيهخالفتمماذلكوغير

مسألةفيأئمتكعنتقدمماواستحضر،اللهعنبهأخبرماكلفيصادقالله

لجزماذياكبينفوازن،جازمانكزعمتفان=الثالثالبابوفيلجهةا

الستة.منأقلالثلاثةبانجزمكوبين

يخالفها،إمامكأناشتهرالتيالاحاديثفي-فقيهاكنتإن-وانظر

بأنجازمنتوالمعاملةتلكمنكتقعهلوانظر،بهتعاملهافيماوتفكر

وقعفيمالهمحكموأنك،اللهعنبهخبرماكلفيصادقاللهرسولمحمدا

قضى؟مماحرجانفسكفيتجدلاتسليمالحكمهمسلم،الاختلاففيه

بأنيوقنمنأعملعملكفيتنظرأندلك[]منعمووانظر،وانظر،

والحسابالتكليفمنبهخبرماكلفيصادق]2/378[اللهرسولمحمدا

اللهصلىالنبيلعملمقاربأومساوعملكوهللنار؟ولجنةو]لجزاءوا

التابعين؟وخيارأصحابهوأفاضلوسلموالهعليه

الامةفإن،أوضحشأنهاوجدتتدبرتإنفانك:الثالثةلقضيةماو

مابعضبثبوتلجزمايشترطمنالناس!فمن،الايمانأمورفياختلفت

.تعدهلامامنهايعدأو،تثبتهمابعضينفيأوأنتتنفيه

المكتوبة،الصلواتعلىالمحافظةيشترطمنالسنةأهلومن

منوالسلامةالفرائضعلىالمحافظةيشترطونوالخوارجوالمعتزلة

بأنكجزمكفيهيخالفونكماجميعفيهؤلاءبخطأجزمكوليسالكبائر،

نفسفيحقهوماأقوالهممنيكونأنتخشىأفلا.الستةمنأقلالثلاثة

؟!فيهتعذرلاتقصيرامقصراأنتوتكونالامر،
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صلواتكمنكثيرافلعل،الصلاةأحكاممنكثيرفيالفقهاءاختلفوقد

فيكون،مخالفتهفيمعذورغيرفلعلك،باطلةإنها:مخالفيكبعضيقول

مابتركهنفسكتسامحفيماولعل.الصلواتتلكتركمنحكمحكمك

فيكبيرةيكونمابفعلهنفسكتسامحوفيماالامر،نفسفيفريضةيكون

لمخطئ.أولجاهلاعذرتستحقلاولعلكالامر،نفس

فهل،اللهإلاإلهلاأنشهادةالايمانأموررأسأنذلكمنأشدو

هوماواعمالكاعتقاداتكفييكونانتخشىأفلا؟الألوهيةمعنىحققت

إلابادلهنببرهميؤمنوما>:لىتعاقالوقدوجل،عزاللهلغيروعبادةتأليه

ضارهتماتخدو>:سبحانهوقال[601:]يوسف(ممثركونوهم

31[؟لتوبة:<]للهدونمنأرَباباورفبحهم

ذكرت(.1")النملدبيبمنأخفىفانهالشركاتقو":لحديثاوفي

المطلبهذاوبسط.ظاهرهعلىأنهوضحتو)2(،""العبادةكتابفيطرقه

.الكتابذاكفي

اللهعندانهمجازفغيريجزمأنيمكنهلاانهعلمتدبرفمن،لجملةوبا

يعرفلمنوإبالشهادتينناطقمعنى""مؤمنبقولهيريدأنإلاحقامؤمن

337،/01)""المصنففيشيبةابيوابن691(0)6""مندهفياحمداخرجه1()

وفي،الاشعريموسىأبيحديثمن35()30""الاوسطفينيوالطبرا338(

عنالبابوفي.حبانابنغيريوثقهولم،مجهولكاهلبنيمنرجلعليأبوإسناده

"المسعد!تعليقانظر،عنهماللهرضيعباسوابنوعائشةالصديقبكرابي

281(.)8/"المتقينالسادةتحافو"إ(0691)6

بعدها(.وما431)ص2()
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بعضعلىمصرايكونقدبلتفصيلا،مقتضاهماالتزمولاتحقيقا،معناهما

بالله.إلاقوةولاولاحولينافيهما،ما

****

577



الخاتمة]2/937[

الحقعلىقائمةطائفةتزاللاوانهالتفرقذمفيجاءفيما

العصرهذافيالعلمأهلعلىيجبماو

والذينوحابه-وضىمالدينمنلكم>شحخ:وتعالىتباركاللهقال

فيهننقرقواولاالذينأقصاأنوعيسىوموسىإتزهيمبه-وصتاوماإلضكأوضحنا

منإلنهوثهدييشآءمنإلثهتحتبىاللهايخهلدعوهممالممثركينعلىكبر

-13]الشورى:<بتخهمبغساالعغماجماءهمبعدمنإلأ!رقوأوما!لمجب

أ[ه4

أووتواالذينمنفرلقاتطيعواإنءامنوأئذين>يأئهاوجل:عزوقال

لله"ايتصكلثكغتملىرأنتمتكفررن!وكئفبهفرينإيخنكئمبعديردوكمالكتب

الذين!يهايهامسنميمصزطكهدىفقدبأدتهيننصمومنرسولهطولي!م

للهبحبلعضصموو!م!لمونا،وإشمتموتنولاتقائه-حقاللهائقو"امنوأ

مابعدمنواختلفواتفرفواكالذينرلاتكونو>:قالانلىإتفزقوأ(ولاجميعا

.[501-001:عمران]آل(عظيصعذابلهخوأولنكتبيمنتهمجا

الناتحبعوأولافاتتعومحضقيماصرحاىهذا>وان:لىتعاوقال

153[.]الانعام:<تنقونلعلحمبه-رضححبهملكمذسبيلأعنبكمفعقزق

(شئ:فيمتهملتححضشيع!وكالؤ(دينهمفرفوالذين>إق:سبحانهوقال

.[951:]الانعام

578



الناسفطرائتىاللهفطرتحنيفاللدينوتجهذفاقو>:تعالىوقال

لاافماسأكزومجثالقئمالديفذلفاللهلخئقلبديللاعلئها

الممثر!ينمنتكونواولاالصلوهوأقيمواوائقوهإلثه!منيبينيعلمون

(فرحونلدخهمبماحرب!شيعاصو!انواديخهمفزهواالذجمتمن!

32[.-03:]الروم

ولايزالونوحدمةلئاسلجعلرتك>ولؤشاء:سبحانهقالو038[]2/

بهنملأملانربككلمةوتمتخلقهمولذلكرئكرحممنإلا!نحنلفين

.[1-18191]هود:<أحمعينوالناسالجنةمن

لحقاعلىبعضهمثبتإذابمايصدقوالاختلافالتفرق:قيلإن

الفريقين.ذمتقتضيوالايات،عنهبعضهموخرج

عليه،والثبات،الدينإقامةعلىتحضنفسهاالاياتفانكلا،:قلت

علىفالثابتمنها.المقصودهوهذابل؛السراطواتباع،بهوالاعتصام

يحدثوانما،اختلافولاتفرقبفعلهيقعولمشيئا،يحدثلمالسراط

التبعة.فعليه،ذلكعنمنهيوهو،السراطعنيخرجمنبخروجذلك

الاستقامةيمكنهولا،السراطعلىبالاستقامةمأمورالمكلف:قيلفان

كما-الحقوحججوالتدبر،والنظربالبحثيعرفهوانما،يعرفهحتىعليه

تدبرمنبلللخطأ؛معرضفالباحث،مكشوفةغير-المقدمةفيسلف

لجامعافمافيها=الناظرونيختلفلاأنالعادةفييستحيلأنهعلمالحجج

عنالزجروبين،الاختلافلىإيؤديوهولحججاباتباعالامربين

وشعها(إلانقسااللهيكفلا>:لىوتعاتباركاللهقالوقد،الاختلاف
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؟[61:]التغابن(أستطعتممادلهفائقو>:سبحانهوقال[286:]البقرة

غيرلحقاحجج"إن:قولي-:التوفيقوتعالىتباركاللهوأسأل-أقول

عناءلىإإدراكهافييحتاجبحيثأنها-سلفكما-معناهإنما"مكشوفة

لهيتيسربحيثوغيرهنفسهيغالطأنخلافهافيهوىلهمنويمكن،ومشقة

لىإيؤديلالحججاواتباعمعذور.فهوالمحقهويكنلمإنأنهزعم

أمرين:فيالشأنوإنما.الشبهاتاتباعإليهالموديوإنما،اختلاف

.الشبهاتمنلحججاتمييز:الاول

عنه.المنهيالاختلافمعرفة:الثاني

اللهبينهوقد.المستقيمالسراطمعرفةهو:واحدأمرفيهذاوجماع

الضالين<ولاعليهصاتمغضوبغيرعدتهمالقمثآلدين>صزط:بقولهتعالى

همالامةهذه]2/381[منقطعاعليهمالمنعمنعلمناوقد7[.]الفاتحة:

اللةخوا،لىأسبيلىهذه-قل>وجل:عزاللهقالوقد.وأصحابهع!هوالنبي

الزسوليثاققومن>:لىتعاوقال[.801:]سم<اتبعتيومنأنمابصيرلمعلى

ونضله-تولىمانولة-المومينسبيلغيرولنبعالهدىلهئبينمابعدمنما

.[151]النساء:<مصيراوساءبجهفم

بيانتقدموقدصحابه،و!محمدعليهكانماهوالمستقيمفالسراط

المأخذينمناتضحفما.الرابحالبابوأول،الاولالبابفيجوامعه

منفهو،التابعينوخيارللصحابةمتيسراكانالذيالنظربحسبالسلفيين

السكوتهوالمستقتمفالسراطالنظر،فيهترددأوخفيوما.المستقيمالسراط

36[.ء:]الاسر<علمله-لكليشماولالقف>:لرسولهلىتعااللهقال.عنه
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86[.:]ص(منالتكلضيننااتجرومامنأسئددعهماقل>:لىتعالوقا

:غ!مقالالنبيعناللهعبدبنجندبحديثمن")1("الصحيحينوفي

".عنهفقوموااختلفتمفاذا،قلوبكمعليهئتلفت1ماالقران"اقراوا

علىفيهالاجتهادساغ،واقعةوالقضية،العمليةالاحكاممنكانفان

التابعين.وأئمةالصحابةذلكأمثالفيعليهايجريكانالتيالطريق

المستقيم.والصراطالحقسبيلعلىالثابتفهوالسبيلهذهلزمفمن

لتأييدفيهالمتعفقوالرأيالنطرفيوخاضالمقاصد،فيذلكلزمومن

عليهيقضىفلا،ذلكلىإالحاجةتحققتوقد،الشبهاتوكشفالحق

تبعةفتلحقهالمقاصد؛فيعنهخروجهيتبينلمماالسراطعنبالخروج

خروجه.مقداربحسبذلك

التحزب-:الاياببينتهكما-لازمهمن،عنهالمنهيوالاختلافهذا،

لىتعااللهتكفلقدمحفوظوالدين،بينةلحقاوسبيلشيعا.يكونواوأن

نايلبثلمعالمأخطافإن.عليهقائمةالامةمنطائفةتزاللاوبان،بحفظه

بدلايتابعهأويوافقهفالذي،ذلكلهيتفقلمفان.خطائهعلىينبههمنيجد

382[]2/الناسمنفرقةعلىالخطالييستتوانيمكنفلا.ينبههمنيجدان

مذهبكلعلماءنجدولهذا.الهوىباتباعهمإلاويتوارثونهعليهيثبتون

صادقونكثرهمو،الهوىواتباعبالتعصبالاخرىالمذاهبعلماءيرمون

"يرىالاثر)2(:فيجاءوكما،نفسهعنيغفلالراميولكن،الجملةفي

.(7662)ومسلم(0605،4673)ريلبخاا(1)

-وتدضمونبالبزالتاس>أتأعرون:لقرانفيومعناهسك!ررمريمبنالمسيحعنيؤثرالذي)2(
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"!عينهفيلجذعاوينسى،أخيهعينفيالقذاة

بذلكتواترتكماقبلها،منسنناتبعتقدالامةفانحال،كلوعلى

بل،أعظمهمنبلذلك،ومن.وسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنالاخبار

لابأنهأيضاالاخبارتواترتوقدشيعا.وكانتدينها،فرقتأنها:أعظمه

فيسعى،بنفسهمنهمكليبدأأنالعلمأهلفعلى،الحقعلىقائمةطائفةتزال

إخوانه،عنيبحثثم،الهوىاتباععنوافرادها،السراطعلىتثبيتهافي

التيالأهواءونبذ،اللهسبيللىإبا!مسلمينالرجوععلىمعهمويتعاون

شيعا.وكانوادينهملاجلهافرقوا

مطالب:ثلاثةفيالعملويتلخص

وهو،الحقلحججمعدناهناكانعلمتوقدالعقائد.:الاول

لحقافطريق؛الخلفيانالمأخذانوهو،للشبهومعدنا.السلفيانالمأخذان

)1(.واضجذلكفي

الذينيأيها>:لىتعاوقوله[،44:]البقرة(تققلونافلاالكئئبئتلونوأنتمأنفسكتم

<تفعدونلاماتقولوأ(ناللهعندمقتا!برا!لاتفعدونماتقودوتدمءامنوأ

.[عم].3[-2:لصفا]

"صحيحه"فيحبانابناخرجهالاسناد،صحيحمرفوعحديثهوبل:قلت

)33(،رقم"الصحيحةالاحاديث"سلسلةفيمخرجوهو،وغيرهموارد(-)1848

هوفإنهالرزاقعبدمحمدالشيخولاسيما،الشيخينعلىذلكخفيكيفادريولا

أيضا،تحقيقهوعلى،،حبانابنزوائدلىإالظمان"مواردكتابنشرعلىقامالذي

]ن[..التعليقلهذاكتابتهعنديتذكرالحديثلمفلعله

"."وضح(:)ط(1)
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،الهوىغلبةلولاقريبهذافيوالامر.العمليةالبدع:الثانيالمطلب

أركانمنإنهاوالمعرفةالعلمأهلمنأحديقوللاالبدعتلكعامةفان

بدعبأنهايجزمونغالبهمبل.مندوباتهمنولا،واجباتهمنولا،الاسلام

وجل.عزاللهلغيروعبادةشركهومامنهابأنمنهمقوموصرح،وضلالات

منأنتستحضرأنهناوبحسبك،""العبادةكتابفيذلكشرحتوقد

أنهذلكعلىزادأوباسا،ببعضهايرىلاأنهالعلملىإالمنتسبينمنيزعم

بأنيعترف-منهأعلمهولمنمخالفتهمع-فانه،النفعمنهايرجى]2/383[

لابدرجاتفصلاكبرواجرااعظمهومااتفاقاالمشروعةالاعمالفي

وفي[.16:]التغابن(شتطعتممالله>فاتقو:لىتعااللهقالوقد.تحصى

والحرامبين،"الحلال:وسلموالهعليهاللهصلىالنبيعن1(")"الصحيحين

فقدالشبهاتاتقىفمن.الناسمنكثيريعلمهنلامشبهاتوبينهمابين،

يرعىكالراعي،الحرامفيوقعالشبهاتفيوقعومن.وعرضهلدينهاستبرأ

ماالىيريبكماح"اخر)2(:حديثوفي*"فيهيقعأنيوشكالحمىحول

حتىالمتقينمنيكونأنالعبديبلغلا"انهاخر)3(:حديثوقي."يريبكلا

".بأسبهلماحذرابهبأسلاماياع

بشير.بنالععمانحديثمن(1)995ومسلم2(150،)52البخاري(1)

حبانوابن327()8/لنسائي1و2(15)8والترمذي(1،7271)723حمدأأخرجه2()

علي.بنالحسنحديثمن99(4/،13)2/"المستدرك"فيوالحاكم)722(

صحيح.حديثوهو

(961/)17"الكبير"فينيوالطبرا(5124)ماجهوابن2(154)الترمذيأخرجه)3(

:الترمذيقال.السعديعطيةحديثمن31(49/)""المستدركفيلحاكموا

الذهبي.ووافقهلحاكماوصححه.الوجههذامنإلانعرفهلاغريبحسن
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علىالاطباءفاتفقمريضاكنتلوفانكهذا.يكشفالواضحوالنظر

وقال،قاتلسثمإنه:بعضهمفقالشيء،فيواختلفوا،لكنافعةأنهاأشياء

وقالضار،أنهلنايتبينلا:بعضهموقالضار،ولكنهسفا،نراهلا!بعضهم

كنتإن-العقلعليكيقضيأفلانفع-منيخلولالعلهبلهؤلاء:بعض

الشيء؟ذاكتجتنببأن-عاقلا

الشيءذاكتناولفيوقتكتصرفانعليكويلحيأمركمنأوليس

أعدائك؟ألدتعدهأنبحقيقنفعهعلىاتفقواماتاركا

نأالشركمنخائفللايمانمحبعاقلمنأيصح:نفسكفيوتدبر

شركا؟تكونأنيخافالتيالبدعتلكعلىيصرثم،المعنىهذايستحضر

يكونأنهواهوافقإذالييبالابأنهنفسهعلىيشهدإنمايصرمنليسأو

شركا؟!

الهوىغيرسببهكانإذافيهاوالاختلاف.الفقهيات:الثالثالمطلب

المسلمونيصيرأنلىإيؤديلا-إليهالإشارةمرتكما-لانه،قريبامره

أقوالوتقديم،الهدىعلىالهوىإيثارلىإولا،متنابذةوشيعامتنازعةفرقا

.النصوصمعانيتحريفلىإلالتجاءو،وجلعزاللهحججعلىالاشياخ

مخلصفلا،الهوىأوقعهمفإنما،ذلكفيوقعواقدالمسلمونكانوإذ

ويكبحوها،لحسابافيناقشوهالانفسهمالعلمأهليستيقظأنإلامنهلهم

المذاهب،اختلافمنأذهانهمفي384[]2/استقرماويتناسوا،الغيعن

النظرزماننافيالعالمعلىنو،علماؤهاختلفواحدامذهباوليحسبوها

منها.الارجحواختيارتها،وبيناوحججهاالاقوالتلكفي
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لهظهرإذاالمقلدالعالمأنالمذاهبعلماءمنجماعةنصوقد

بل.القضيةتلكفيإمامهتقليدلهيجزلملامامهالمخالفالدليلرجحان

الفرضإذ،الرجحانظنعندالتقليدفيلهرخصإنمالانه،لحقبايأخذ

شروطاجتماعلىإهذافيحاجةولا.رسولهوطاعةاللهطاعةأحدكلعلى

مختلفحكمفيإلاإمامكقولخلافرجحانيتحققلافانهالاجتهاد،

متبعاالاخرهذابقولتاخذوحينئذمجتهد"آخر،قولعندكفيترجح،فيه

منالاخرالمجتهدلذاكالقضيةتلكفيومقلدا،جهةمنالراجعالدليل

لمجردالفروعبعضفيإمامهغيرالمقلدتقليديجيزونوالفقهاء.جهة

بانأولىقولهأنظهرفيمايقلدهأنيجببليجوزلافكيف،احتياجه

الله؟دينفيهوالحقيكون

الرخص،وتتبعالتشفيلمجردكانتإذافيهاشددواإنماالتلفيقوقضية

كانفقد.هينفأمرهاهواهخالفوانالحونيتحرىلمناتفقتإذافأما

عنهافيسألالوضوء،فيالمسألةلاحدهمتعرضالسلفعهدفيالعامة

ويضاالوضوءفيأخرىمسألةلهتعرضثم.بفتواهفيأخذفيفتيه،عالفا

نأعلمتدبرومنوهكذا.،بفتواهفيأخذ،فيفتيهاخر،عالمافيسأل،الصلاة

منهمجماعإفذاك،السلفمنأحدينكرهلمذلكومع،للتلفيقتعرضهذا

التشهيعنينشأولممقصود،غيركانإذ،فيهمحذورلاذلكمثلأنعلى

الرخص.وتتبع

نأيستحقالذيهوهذاعلىنفسهيروضأنيستطيعالذيلمفالعا

يثقواأنللعامةويسوغله،تبينبمايثقأنلهويسوغوجل،عزاللهيهديه

فإذا،الزمانهذافيالايمانوضعفالهوىاتباعغلبقد،نعم.بفتواه
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القضايافيللنظرالعلماءأعيانمنجماعةيرتببأنلذلكاحتيط

لكانكثرهم=أوعليهيتفقونبمايفتواثم،مجتمعينفيهافينظروا،لفتاوىو

لى.تعااللهشاءإنكبيروصلاجكثيرخيرهذافي

ووقفالسلفيينالمأخذينالعقائدفياعتمدمنأنتقدمممافتلخص

واحدمذهبأنهاعلىالفقهاءاختلاففيوجرى،البدعواتقىمعهما،

الفرائض،علىمحافظاذلكمعوكان،الارجحفتحرى5علماواختلف

385[]2/الطائفةمنفهو=وأنابوتابربهاستقالعثرفإنللكبائر،مجتنبا

الحق.علىقائمةتزاللانهاوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأخبرالتي

والرجوع،لحقالىإإلدعوةعلىمعهموليتعاضد،إخوانهفليتعرف

ابائهأقوالعلىلجموداإلاأبىمنفأما.السراطسواءلىإبالمسلمين

لى:وتعاتباركاللهقولفييدخلأنفيوشكلها،والانتصاروأشياخه

31[،:لتوبة]<أللهدونمنأر%لمحاباورفبنهمتجارهماتخذو>

وقلبهء!عه-علىوختمعزعلىالدهوأضقههواهإلفهاتخذمن>أفرءيت:لىتعاوقوله

23[.:]الجاثية(افهبذدمنيهديهفمنغشوهبصرو-عكوجعل

منفيهاختلفلماواهدنا،دينكعلىقلوبناثبتالقلوبمقلبيااللهم

عليناولاتحملرتجناأ!أئأاؤسملنانتؤاخذفآلا>رشا.بإذنكلحقا

واعمبه-لناطاقةلاماتحملناولاربناقئلنأمنالذينعلىصحملته-ممااضرا

:]البقرة<الفرجمنالقؤمعلىفافصرنجامؤلنناأنتوارحمنآواغفرلناعنا

.]286
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اللفظيةا!فهارس

القرانيةالاياتفهرس-1

والاثارالأحاديثفهرس+2

الشعرفهرس+3

الأعلامفهرس+4

الكتبفهرس-5





ورقمهالايةا

[4](الديىيومملث>

القرانيةالاياتفهرس

تحةالفاسورة

[7-]6(عبغألنمثتآلديئصرط!آلمنعقيمآلصراطآهدنا>

]7[(لينآلصاولاعليهمغيرآنمغضوبعيغألنمتتآلديئصزط>

البقرةسورة

[1]3<لواقاألاس.امنكماءامنولهمقيلد!ذا>

[4]9<فزعونءالتنتجيتحم>وإد

[55]<يموسئقئتصاذو>

[85](ببغص!وتكفروتالكتتببعضى>أفتومنون

[1]20<أللهبإذنإلاأحدمنبهءبضآرين>وماهم

[11]6<سسن-ولدااللهاتخذ>وقالو

[921-1]27(وإشمعيلنملتمنتزهمألقواعدير>وا

<]134[قاكسئتئمولكملهاماكسبتظتأمة"نذ>تلك

[1]43<وسالاأمةجعلنبهخوكذلك>

<]151[أرسلناي!م>كما

-157[...(]153أستدنوابالصيروالضلةحءامنوالذين>جأئها
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[]163لأهو<إلهلاواحدإلة>درلفكم

[]178(القتلىفىالقصاصبسليكم

[]917(تتعونلعف!خلبابلأاياؤلىحيوالقصاصفيولكغ>

[]187(الأنيضل!الخي!لتبينحتئواشربركلو>

[491](عليثكغحاغتديمابمثلفاغتدولهعلئكغعتدى>فمن

[691]<الهذيمناشتيسرلمحاأضزتمقإنللهوانعخرةالحبئو(تموأ>

[1]89(ءقنلهمن!نتموإنهدفثمكما!روه>واذ

[202-002].(..اللهفاذ!روا!سك!ئمقضئتم>فاذا

[012]<الغماممنظللفىاللهداشهمأنلاإيخظرونهل>

[2]13<ؤحدأمةالاس>كان

[412](ياتكمولماالجئةتدخلوأنحستتض(ثم>

[2]16<لكخوهوكرالقتالعيهم>كتب

[222](ا!طهريىويحميالتؤبيهتيحبالله>إن

[22]8<أزحامهنفىأللهماخلقيكتننأنلهنيحل>ولا

]923[(عكىكمااللهفاذ!رواأمانغ>فإذا

[152]<بعفحهمالناساللهنعدلا>ولو

[972]<أقو!ضوسرءفلحغتبتؤ>وإن

[282]<ترتابو(لاوأدني+للعثهدةوأقومأقس!ععدأللهلكم1>ذ

[]282<الهد!منترضحون>مئن
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[282]<الأخرئفتذئحسإضدلحفمادفما!!تضل)ان

[832-822](...أجلإلي+بدفختداينتماذاءامنوأالذيى>يأئها

]286[(وسعهأإلانفسااللهلايكف>

[]286<لاوسعهاإنفشااللهيكفلا>

]286[<أ!آنأأؤفسيناانتؤاضذنالا>رشا

عمراناالسورة

[8-1].(..!القيعهوالحىإلأإلهلاآلله!ثص>

]7[<-بهءامنايقولونلعفمفيوالزسخوناللةإلاؤتأويلهينلم>وما

-8[]7(...ردناعندمنءئمبهءامنايقولونالعقمفى>والزسمؤن

[91](قيشذرآاللهضدالذدىإن>

[13]<اللهيخبئكمفاتبعونياللهإنكنترتحتونفر>

[43]33-(...عمزنوءالانجرهيموءالودؤطءادماضطغالله>إن

[44-]37<005حسنانباتاوأنبتهاحسزبقبولر!افنقئيا>

[]55<ليورافعكمتوفيف!اني

[85]<!هيقبلفلنديناالاسلغغيريبتغومن>

[501-001](...قظيعوافرلقانمنواءالذينيهايها>

[جميعاولاتفرفوأ<]301للهبحئلعتصموأ>و

[011](للئماِسأخرجتأمةخير>بهمتم

[]138<للناس>بيان
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[951](مزصلكلانفضوأالفلبغلي!فظا>ولوكنت

[951](الأضفى>وشاوزهم

[961](...أوااللهسبسلفىقتلوأالذينتخسبنولا>

النساءسورة

]3[<تعولوأني+أ،ألكذإتمئكغملكتماأوفوحدهئعددواألاضقتم>فارز

]3[<>الآتعولو

[2]9<أمؤلكمتا!لولاءامنوالذلىيايها>

[2]9<تجر-تكوتاق>إلا

]92[(ترانن>عن

[]56(العذابليذوفوغئرها!ودابدلانهمجلودهم!ت!ا

[5]9(والرسولالدهإلىفردوه/شئفىننزغخئم>فإن

[]95(تأوللاوأحسنخئر>ذلك

[56-95](...والرسولدتهإلىمردوه/شئفىننزعخم>فان

[16-06](...منواءأئهميزعمونالذيفإلىتر>ألم

[56]<!مشجر!يمايحكموكحتئلايؤمنوتورفيفلا>

]87[(حديثااللهمنأضطق>ومن

[39-29]<...لاخطا!مومنايقتلأنلمومنماكات>و

[11]ه(الهدئلهتبينمابعدمنلزسوليشاقق>ومن

[124-1]91...(اللهدوتمنوِاساالسلنيتخذ>ومن
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[221]<قيلااللهمنأضدقومن

[13.]<سعتة-!لأمنلئهيغنيئفرقاوإن

[1]43هؤلاء(ولإالىهترلاكلاذلكبينثتذبين

[1-158]57(لةاللهزفعه!بليقيناقنلووما

[]158<يهاللهزفعهبل

لمائدةاسورة

]3[(نشمتىعليهنموأتممتدينكملكمأكملصليوم)

]4[(>مكبين

]5[<لحنرفيمنالأخرةفىوهوعم!حبطفقدبالايينيكفز>ومن

[1]5(>ئبب

]38[<يماكسباجزاءميهماأقيفاقطعوالسارقةولشارقو>

]38[<يهماأيدفاعلعواوألسارقهوألشارق>

85[]82-05.(ورضطناقسيسبمتهضبان>ذلث

]98[(تطممونماأوسطمقمسبهينعشرةإطعام7>فكفرته

الأنعاممب

[03](رئهغعلىوقفوذترى+ولو>

]33[(يقولونالذىليحزنكإنهنغلمقد>

[35]<نققاتبتفىأناشتظعتفإناغراضهخ>قىانكاندببرعليك

]57[<للهإلاالحكغ)إن
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[62](الحقمؤلحمحالئهإلىردوغ>

[08-75](...لأرضوالسمؤتإتزهيمملكوتنرىلككذ1>

]98[ببهفرفي<بهالتسواقومابهافقدَطعاهولاءبهايكفر>بان

[19]<ا"لكتنبألزلمنءقلفىمنبشيعلىالنهأنزل>ما

[101]<له-صخبةتكنولؤولالهويكون>أرز

[011-01]9(...ءايةجآءئهملبنأتحنهغجهدباللهوأقسموأ>

[121](ليجدلوكتمإلى+أوِلايهملوصنالشظب>وإن

[]153(آلسبلتحبعوولافاتبعومستقيماهذاصرطى>وأن

[]158(رئكأؤياقتمل!كةتاتيهمأنإلاشظرون>هل

[]915شئ:(فيمتهملشتشيع!وكانوأدينهغفرقوألذين>إن

لأعرافاسورة

[2]9<لقودونكئمبد>مما

[04]<الحاطسضفياتجمليلح>حتئ

[]43<اللههدلئاأنلؤلالنهتدى!ذاوماكاهدلتاآتذىلله>الحضد

[53-52](...وركةهديعرعلىفصحقئهبكئفمحئنفم>ولقذ

[101]<لبيتتبارسلهمخهمجاء>ولقد

[1]96(ا-!ننبورثواخلفبعدهتممنفخلف>

[781-571](...فالنسلخءايتاناءاتيتهالذىنحاعلتفغواتل>

[]187<ربيعندعلمهاإنماقلصيسفآأيأنالساعةعنيشلونك>
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[202-102].(..طبفمسهمذااتقواائذلى>إن

الأنفالسورة

[4-1](...بتمذاتوأضلحوأألله>فاتقوا

[1]7<رمىللهولكفإذرميترميت>ؤما

]32[(عندكمنالحقهذاهؤنكانلئهصقالوأوإذ>

[74]<أللهسدوفىوجهدوأوهاجروأءامنووالذلى>

التوبةسورة

]31[<للهدونمنأزصباباورضنهماتجارهثمأئخذوا>

]38[<ألأخرةمفالذيخابالحيؤة>أرضيتم

[08]<لانستتغفرلهغأؤالم)اشتغفر

[201]<ستئاظواعملأصنحاوإخربذلؤبهماعترفواوءاخروبئ>

[01-15]20...(غترفوابذلؤبهموءاخرون>

[01]6<علجهميؤبوإمايعذبهتمإئاأللهلاضيمزجونوءاخرون>

[]128<أنفس!مرسوهـمنجآء!م!>لقد

ذوسسورة

32[31-]...(والارضفممآمنيرزقكممنقل>

93[-]05537<للهدوتمنيفزئأنالقزءانفذاوماكان>

[74]<لمعتدينقلوبعلىنطبع!ذلك

]88[<يونوافلاقلوبهضعلىلثثدذوأموالهصعكألمحش>رئنا
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98[-]88(...وملأهفرغوتءاتلتإنفرئاوقاهـموسى>

[101](يومنونلا2قؤعنلنذرواالأيتتغني>وما

هودمرة

[1](خبيرحكيملدقمنفضلتثميخه-ءأ!ت>الركننث

[11-]9.(.0منهنزغتهاثمرخمةمنالادنسنذقنا>ولبن

[61-1ه](...وزيننهاالدنياالحيؤةيرلدمنكان>

-28[]27..(.نرلثماقؤم!ءمنتكفروا2ألذالملأفقال>

]88[(ال!طضثما،ضلخالاإأريد!ان

[911-1]18(...وحديرأتةألتاسلجعلرئبنشاء>ولو

يوسفمرة

[6](ألأحاديثتأويلمن>ويعفمك

[12](ديثالاص!تأوللمنوصلنعلمه->

]36[<تجآوي!>ذئئنا

]37[نئآتكمانأوي!-<>إلا

[04-3]9(...اللهأمحرمنرقونءأربابآلسخنيصبم>

[44](ينلمينالاخلنمناوللنحن>وما

[4]5(لأويلهانتثح>أنا

[84]<عئناهشفحتوعكيوسفيأسنئوقالعهخوتولى>

[001](لئىزتآوللي>هذا

895

2/503

/2377

2/514

2/292

2/057

2/303

/2133

2/957

2/521

2/521

2/521

2/522

/2437

2/522

2/522

2/311

2/521



[101](الاحاديثتاويلمنوعلمتنىالم!كمنءاتيتنى>ربقد

[601](م!ثركونلاوهمإئاللهأكزهميؤمنوما>

[01]8(اتبعنىومننابصيرؤعكاللة،ليدعو-سبيلى-طذقل>

الرعدسورة

[61]<اللهقلوالازضلسئواترتمنقل>

[31-]27..(.رد5-منءايةٌعلهأنزللولاالذينكفروأيدقول>

ابراهيمسورة

]8[<جميعاالارضفيومنأنتمتكفروانمويي!7وقال>

[52-]48.(..للهوبرينوأوالسمؤتالارضغيزالارضتذليوم>

لحجراسورة

]9[(رلحفالون!ناالذكرنزلنانخنإنا>

<

<

<

<

<

<

النحلسورة

[05](ةلرقهضمنرثهميئفون

[06](الاشتهلىالمثلوللهالسوبشلبالأضرهلايؤمنوتلفذين

[501-401].ـ.(هأذيهديهملااللهئايتيؤيخونلاالذينن

[501]<أللهئايتيؤمنونلاألذيناممذبيقزىإنما

[01]6(أتحره!نلاإإيمنه-شدمنبالله!فرمن

[1]26به-<عوقبتممابمثلعاقئتمفعاقبورإن

995

2/521

/2576

/2058

2/428،438

2/403

2/287

/2438

،1/972/405

/2536

،2/472005

2/367

1/43،46

1/344،544

2/912



الإسراءسمررة

]33[<-سلطنالولةجملنافقذظلوما>ومندئل

]36[<علمبهءلكماليشولالقرط>

[4،89]9<طبدصاماقالمتعوثونناإورفئاعطماكئاذا>أ

]67[(ياهإلأتدعونمنضلأتبحرفىألفز!سكم>وإذا

]88[(اناوقزهذا!لياتواأنعكوالجنالإلنىاتجـمعتلينقل>

[201-101].(..بينسطءاسطد!عموسىءانئناولقد>

الكهفسورة

]5[<لاكذبايقولوتإنأفواههتممنتخرج!دةكبرت>

[]92(ففيكفزشاءومىفقيؤمنشاءفمنزلبهؤمنالحقوقل>

[54]<فقندؤاثئصعلىفياللهوكانالرلهغنذدوههشيما>فاصبح

[84]<صقارنبثعلىوعرضو>

]78[(صبراظهلمتصتتطعمابنآويل>سانئئك

82[]صترا(ظيهذطعلضماتاويل>ذلك

مريماسمررة

[09-]98(...السئؤتتاد!ذاشئاجنخلقد>

39[-29].(..!ولدائخذأنللرثهنيئمطوما>

طهسمررة

[5]<اشتوىانعرشعلى!الرحمن

006

2/912

/2058

/2475

/2323

2/426

2/503

2/005

2/421

/1066

/2537

2/521

2/521

2/105

/2943

/2535



[21-11]<نعلينكفاخلغأنارتك!إنيلموسىنودياتنها>فلما

[12-]9.(..نارارءاذ!موسىحديثأتتكوهل>

[211]<ظلمايخاففلامؤمرروهوالصخلختمنيعمل>ومن

لأنبياءاسورة

[]22لقسدتا<اللهلآفيهماءالهةلوكان>

[2]6<سا؟ئ!موتللولداشبخنةأينذالرحمنوقالوا>

[28-62](...بالقوت،لمجمتيقونهلا!مكرموت>!ا!

]35[(تزجعونهـإلينافننةوالخئرلمالشز>ونخلوكم

[63-5]9(...ابزهيمله،يقاليذكرهمفنيسمغانا>قالماا

]63[(هذاكبيرهتم-فعله>بل

[46](الطونأننم!إنكم

]89[جهنر(حصحباللهدوتمنوماتعبدوننمحم>

[01]4<علتنأوغداخلميدةأؤلبدآنا!ما

لحجاسورة

[11](بهطخبزاطمانفا!اصمابه-حرفيكلاللهيعبدمنومنالئاس>

[06]<للهلدنصرنهعليهبغىثمبهماعوقببمثل>ومنعاقب

لمؤمنوناسورة

]53[<فرصنلدنهمبما!حزلبم

[06](رجعونربهمإكاتهت!و!ةوقلوبهمءاتومآ>يؤتون

106

/229

/1571

2/343

/2057

/2043

/2943

/2043

2/192

/2393

،3393

2/946

2/951

2/483

2/292

/2013

2/692

2/314



[71](والارضالسديلفسدتهمهواالحقاتبعولو>

[29-84](...تعدون!نتمإنفيهاومنالارضلمنقل>

النورسورة

[42](يعملونبماكالؤاضلهموأوأيديهمالسنتساعلتهمتشهد>يوم

[16]<بيوييممنتآكلوأأنأنفستمعلى>ولا

سبأسورة

[8-7](...ينبئكتمجملفىندلكزهلالذين!روااوقال>

]23[(لضقالوأرتبهتمقال>ماذا

الفرقانسورة

[44-]43(...هوله-فههاغذمنيتأر>

[]53<أجابئ>ملخ

[]95<به-خبإيمفشلالرحمقالعركثعلىاشتوى>ثم

الشعراءسورة

[12-02].(..معاكنمففرزت!الضالينمنوأنا>فعلنهآآذا

[591]<ئيهنعرلىيلسان>

النملسورة

[9]8-(...حؤلهاومنافارنيمنبورفيأننورىها>فلليا

[9](الحكيمالضينالئهنا>إنه،

[41-21](...!نوما؟نوأحاسوقومهفرغوناكءايميلشع>في

206

/2043

2/942

2/481

/276

/2475

1/832

2/292

/1684

/2536

/2293

2/405

/1571

/1572

2/503



[04](...أكفرءأشكرأتملنلوفىربئفضل>طذامن

[06-5]9(...ضطفنأتذبعبادهعكوسنئمللهألحضدقل>

القصصسورة

[03](الأيمندالوشطيلؤدهـمنأتنهافلضا>

[65]<لمجمثاءمنيهدىاللهولكنأخببتمقتهدىلاإنلت>

[78]<عندىعفمعك-اوتيمه!انمآ

العنكبوتسورة

[2-1](...!شونلاوهمءاصظيقولوأأنيتركوأأنالناسأحسب>

[6]<العالمينعنلغنئأللهإنلعفسهحمجهدلمحانماجهدومن>

الرومسورة

[2]4البزو(ءاينه-يرسيمومق>

[03].(..اللهفظرتحنيفاحللذينوتجهكفاأمض>

32[03-]...(ددهفظرتحنيفاحللذينوجهكفامص>

لقمانسورة

[]12<لنفسه-يسثكرفإنماكم!ر>ومن

[32](ألدينلهنحلصيناللهدعوأ؟لظللموجغشجهموءاذا>

السجدةسورة

[4]<ثمفيعولاولمزمنونه-منلكمماألغرشىعلىاستوئ>ثو

[5](إلةئنرجثؤألازضإلىالشمامنلأتريدبرا>
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2/03

2/20

/2

/2

/1

/2

/2
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/1

،3

/2

/2

،3

/2
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42

57
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28

68

33

57

28

32

53
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/2[]12<ربهمعندوسحهغرلمجمواالمخرمويسإذ>ولؤترئ

الأحزابسورة

"89"279/[4]9<ثمطلقتموهنالموضمنتنكحتمإذاءامنوااتذيئ>يخأيها

/2[65](النبئكليصلوناوملبهستتهاللهن>

فاطرسورة

/2[01](الطيبالكلميقحعد!لة

/2[51]<السيدلغنىهوواللهاللهالىالفقراءأنتمآلتاس>يايها

يسسورة

/2[2-1]<الحيهمواتقرءان!>يش

/2[06](ألثميطنتعبدو>لا

/2]65[(أزجلهموتشهدأيديهغوتكمنآ(فوههغعكنختمآئوم>

الصافاتسورة

/2[91-41](...سخرإلآهذاإنوقالواجلمح!تستخرونيةءرأواو)ذا>

2،293،393/]98[<سقيم!هاني

/2[241-041](...فساهمجاائمشحونالفالإلىبقإد>

/2[]158<نسبا-وتدالحئةبينه>وجعلوأ

صسورة

/2[66-56](...جالوضدالففاراللهإلأإل!مقومامنذرات!إنمآقل>

"517951"462"2/]75[<يديخلمتلماتتعدأنمنعك>ما

406

53

53

28

48

47

46

27

43

52



[86](منالمتكفينأناأجيروبامنعلةأسثل!ماقل>

الحسحمة

[4-]3.(..!!نعبدهمماإقص!ادونهمىاتخذو>ؤالذلى

]7[(تكفرلعبادهيرضئولاعنكئمغئئأللهبرفاتكفروإن>

]23[(تتشبهالحديثكمناأحسننزل)ألته

]33[(بالقحذقجاوالذى>

37[-]36<005!هادمنلموقمااللهيضثلل>ومن

[64]<أعبدتامروبتللهأفغئرقل>

]71[(زم!اجهنمإلي!فروائذين>وسيق

تمافرحمة

[]13(رزقاألسمامنويترهـلكمءايخته-يرديهتمهوانذى>

[]16(اقومالمذلمنشقمتهمعلىاللهلايخقبخرزل!هميوم

37[-]36.(.!.الاستئبأتلغلعلىصحزحالىتن>ياهمن

[64-54].(..النار!بلعذسوءفرعوندال>وحاق

]83[<العلممنعندهمبمافرحوابالبئتترسكهمتهمفلتاجآ>

فمحلتحمة

[11](دخانوهيالس!كاشتتوي+اليثم>

[]13(وثمودعاصخعقةص!عقهئثلأنذرتكؤفقلأغرضوابان>

[02-91](...!يوزعونفهتمالتارإلىاللهأغداءيحشرويوم>

506

/2581

/2438

/2286

2/515

2/465

/2362

1/688

/2482

2/503

2/438

/2535

/2048

/2367

/2536

/2018

/2048



2/423[62](فيهانوالغؤأالقؤلهذالادتسمعوالذينكفرواوقال>

32794"29/[24](طفهمنولايدتهبينمنآتجظليايهلا>

2292/[15-4]9(...الضمسهو)نالخيردعآءمنالإدنتنندسم>لا

2423/[52]!به!فزمثتمالتهعندمن!انانئتمأؤقل>

الشورىسورة

2/824[21-1]<فكإيوحىدذلك!عسق!>حر

"425"264"064"634"534"724"2/424[11]9ءشف->ليسكمتله

825،345،945

2403/[]13(ينيبمنإلتهوئهدييشاءمنإليهتحتبى>الله

2578/[14-]13...(نوحابهءوضىماالدينمنلكم>شهـخ

2422/-16[]15..(ه!مماأمرتستقموفاخ>فلذلف

2013/[4.]<مثهاسئئةسيئزوجزؤأ>

2/941[04]<-علىأللهفأنجرهعفاواسلحفمنمثهاسيئمستئؤوجزؤأ>

2133/[35-25](...امرناجتنروحاإقكأوجتنا>كذلك

الزخرفسورة

2474/[-18]16!...(بالمعينوأضفعبهمنجاتيخلقمماتخذأم>

32/903[5-13](...القريينمنرجلىعكانالقرةفذانزللولاوقالؤا>

35/2603[-]33.(..لجعلناؤحدصامةالئاسليهونأنولؤ!>

1/245[]58(خصمونفوممربل>

606



الجاثيةسورة

586"2392/[]23(علرعلىاللهو(!قههواهإلفعوأتخذمن>أفرءيت

الأحبمافقب

2423/[01]!بهكفرتمالئهعندمنانكانأرءئترقل>

محمدقب

36124"22/[1]7<تفوسفموءاقغفدىزادقىهتدؤولذين>

2427/]38[(ئققراةو(شمالغنئواللهنفسهعنلخلفانمايتخل>ومن

لحجراتاسورة

2075/[2-1]<005ورشولهطاللهيدىبيننقدموالاءامنواالذين>يايها

7277"2"1/74[6](لخبئنؤابنب!فاسقبممجانءامنواالذينيأيها>

1/418[21](إث!الظقبعضبر!كلا

"585"36555"22/[41]<أسلضناقولواولبهنتزمنولغقلءامتاالأضاث>قالت

955.075

2566/[51-41].(..أنشلضناقولواولاكنتزمنولغقلءامتاالأضاث>قالت

الذارداتسورة

97/2286"1/]56[(ليغبدونإلالالشوتجنخلقتوما>

النجمسورة

2536/[81-]8(.05!اوأدقفوستنقابف!ن!فئدكدنام>

22/2474[-12](ضيزى+قسمةإذتمك!لائقآلذ!وله>ألكم

706



(]32[تغبمنهواغلمأنفسكئم>فلاترتجو

38[]36-<ه!..موسى!حففيسايختالمأئم>

93[]36-.(.!.موسىصحففيسايخئآلمأم>

الواقعةسورة

[46-]63(الزرعوننخنأتم،ءأشرتزرعونه!تحرئوتئايتمأفز>

لمجادلةاسورة

[22](معهبرورحوأئدهمالايعنقلوبهمفىعبب>أرعلمك

لحشراسورة

[01]<بالايننسبقوناالذيفغفزعاوِلاضشا>ربنا

الصفسورة

[5]<الفشقينالفوملايهدىواللهقلوبهغالئهأزاخزاغوا>فلظ

لجمعةاسورة

[4-2].(..ءايتهءعليهخعبلومنهمرسولاالامتنفيبعثهوالذى>

التغابنسورة

[61](ألسظعتمماأللهظنقو>

الطلاقسورة

[2]<مع!عدلذوئ>وأعبو

لملكاسورة

[11-]8(.50خزننهاسالهتمفوجفيهاالقىالغيأكلمامنتميزتكاد>

806

2/505

/1752

1/851

1/897

/2362

،1/3،438854

2/421

1/673

/2،058583

/172

/2483



[1]6<الأرضبكميخسفأنالشمآءفيمن>.امانغ

القلمسورة

[4]<عظيملعلىخلىلانك>

المعارجسورة

[4](إلنهوالروجالملبهسدة>تنرج

لمدثراسورة

<وحيدخلقتومنذهـق>

القيامةسورة

[1]9(يانهعلياإنثم>

[32-22]رنهابمظرء<!رتاضر،!إك

لمرسلاتاسورة

36[](فيغعذرونلهمولايؤذن>

النازعاتسورة

[14-]37.(.لدئياج.اثرالحيؤةجوطغى>ذامامن

عبسسورة

وأئا(]31[>وفبههة

الفجرسورة

[8-]6(...!اتعمادذاترم!بعادرفيفعلتركتف(لم>

]15[فاكرمه-<ربهالئةماذالالنسن>فاما

906

2/5

/1

2/6

/1

2/4

1/4

1/7

2/2

1/0

2/6

2/1

53

87

53

41

35

68

92

42
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[221صفاصفا<والمل!ربك>وجا

[4](الأولتمنلكضير>وللأخرة

2.ءصِصصءيرير
]4[(الكتتاوتوالذينئفرق>وما

>مؤصدبر<]8[

الضحىسورة

البيانةسورة

الهمزةسورة

النصرسورة

31[<واستغفرهربكمجمدفسح>

المسدسورة

[1](لهبإلىيدآ>تئت

الاخلاصسورة

[4-1]...(أحدللههو>قل

[1](أحذهوالله>قل

[2]<لمححمداللها>

]3[(يولذولميلذلم>

[4]<أحدكفوائهايكنولم>

!!!

061

/2536

/1272

/286

/1967

2/522

1/41

2/424،044-442،524

2/451

2/452

2/458

2/044،458،543



(1والاثار)الأحاديثفهرس

الأثراوالحديثطرف

.الطلاقاللهلىإلحلالابغض

الفارسية.اللهلىإالكلامأبغض

.زمزممنيعنيشاربأولالسبيلابن

قيسعبدوفدقصة.-.؟.وحدهبادلهالايمانماأتدرون

...عليكذبمنفانهعلمتمماإلاعنيلحديثااتقوا

النمل.دبيبمنأخفىفانهالشركاتقوا

4
ه..سرقتهإن:عثمانفقال.بقطعهفامر،بسارقعمرتيا*

!م

...لعممانفقالثوبا،سرققدبسارقالخطاببنعمرتيا*

همحرمصائموهو،والمدينةمكةبيناحتجم

صائم.وهواحتجم

صانمهوهوواحتجم،محرموهواحتجم

قيسبنالاشعثقصة=احلف

..فسألوا.؟عنوةأوصلحااكانمكةفتحفيالصحابةاختلف

)عمر(سفر.عنتحبسلالجمعةافاناخرج*

.العربجزيرةمنالمشركينأخرجوا

.العربجزيرةمننجرانوأهللحجازايهودأخرجوا

مليكة(بيأ)ابنالنفاقيخافكلهمالنبيأصحابمنثلاثيندركت*

الاثر.لىإ)*(رمهزبه(1)

611

لصفحة

/208

1/805

1/623

1/844

/2576

2/223

2/223

/263

/263

/263

1/954

2/563

2/491

2/491

2/956



المجن.ثمنالسارقفيهيقطعماأدنى

)عطاء(0المجنثمنالسارقفيهيقطعمادنى*

..والا.أجابكفانثلاثافنادهراععلىاتيتإذا

242/(لخطابابن)عمر.قطعدينارربعالسارقأخذإذا*

...رجفةمنهالسمواتأخذتبالامريوحيأناللهأرادإذا

194/.ينجسلمقلتينالماءبلغإذا

(عبيدةأبو،سيرينابن،)مسروق.شيءينحسهلمكذاالماءبلغإذا*

يتفرقالممابالخيارمنهماواحدفكلالرجلانتبايعإذا

مسعود()ابن.0شيئاهالسمواتأهلسمعبالوحياللهتكلمإذا*

مسعود()ابن."..امرأة"كل:قالكانعمواذا،وقعخضإذا*

..أجنحتها.الملائكةضربتالسماءفيالامراللهقضىإذا

مسعود()ابنهذا.قلتإذا*

(هريرة)أبو.شيءيفسدهلمغرباأربعينالماءكانإذا*

عمرو(بنالله)عبدشيء.ينحسهلمقلةأربعينالماءكانإذا*

(عباس)ابنشيء.ينحسهلمذنوبينالماءكانإذا*

،1،974/26/.ينجسلمقلتينالماءكانإذا

آصع.أربعةوالقلةشيء،ينجسهلمقلتينالماءكانإذا

شيء.ينخسهلمهجرقلالمنقلتينالماءكانإذا

)نافع(...أسهمثلاثةفلهفرسىالرجلمعكانإذا*

شبرمة()ابن...المدعيويمينشاهدبشهادةيكتفىكانإذا*

مسعود()ابن..اكثر.كنتمواذاجميعافصلواثلاثةكنتمإذا*

...جاريةصدقة:ثلاثمنإلاعملهانقطعادمابنمابإذا
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2/911
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/2صحيحا.مقيمايعملكانمامثللهكتبسافرأوالعبدمرضإذا

/2.ورسولهباددهامنت:فليقلذلكأحدكموجدإذا

/1.بخفيهالاذىأحدكموطئاذا

.فاقتلاهأدركتماهقإناذهبا

/2خالصا..همنافقاكانفيهكنمنربع

/2مسعود(ابن،شرحبيلبن)هزيلسود.طيرأجواففيفرعونالرواح*

/2مسعود()ابن..خضر.طيرجوففيالشهداءأرو]ج*

/2هههبالعرشمعلقةقناديللهاخضر،طيرجوففيأرواجهم

/1.اللهيحبكالدنيافيازهد

/2يدا.أطولكنبيلحوقاأسرعكن

،2411/.لفرسهوسهمينلهسهما:أسهمثلاثةولفرسهللرجلاسهم

/2.سهمينوللفرسسهماللفارسأسهم

،2111،171،181/سهما.وللراجلسهمينللفارسأسهم

/2.لفرسهوسمهمين،لهسهما:أسهمثلاثةخيبريوملهأسهم

/2هسهمينمنهملكل:قرسلمائتيخيبريومأسهم

/1...السائبنعودبناإذهبواعمر:فقالعبيدبنالسائباشتكى

/2...فالامثل،الامثلثمالانبياء،بلاءالناساشد

مسعود()ابن.5.أولفييديهفرفع،اللهرسولصلاةبكمأصلي

/2...غيرهمماللهيكنلم،موتهعندمملوكينستةرجلعتق

2،534/.مومنةفانهاأعتقها

/2.أسهمأربعةبدريومنيعطا

/2.سهمينوفرسهسهما،وأمهسهما،الزبيرأعطى
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(إسحاقبنلحارث)ا.0.يزيدودارمرواندارعلىأغاروا*

اليهود.افترقت

1/566.والمحجوملحاجماأفطر

...تسألونيالعربمعادنأفعن

عنه.فقوموااختلفتمفاذا،قلوبكمعليهائتلفتماالقرآناقرؤوا

ذلك.منأدنىهوفيماتقطعواولاالدينار،ربعفياقطعوا

عثراتهم.الهيئاتذويأقيلوا

)نافع(....لا،:قالأرفعهن؟لىالاويجعلعمرابنأكان*

عمر()ابن...هريرةأبوكثر*

...مرةأوليديهفرفع،فقام:قال؟اللهرسولبصلاةأخبركمألا

المؤمنين.وصالحاللهولعيإنماباولياءليليسواطالببيأالإنلا

2127،013،23/..ـ.والعصابالسوطكانماالعمد،شبهالخطأديةإنألا

قيسبنالاشعبقصة؟=بينةألك

رسولك.عناأخبراللهم

..البشر.يغضبكمايغضببشرمحمدإنمااللهم

التأويل.وعلمهالدينفيفقههاللهم

الرجل؟شهادةنصفمثلةالمرشهادةأليس

(وقاصأبيبن)سعد..الامر.فيأخيهعلىالمرءيجدقدأليس*

مثله.كانقتلهإنإنهأما

النار.لتدحلنقتلتهثمصادقاكانإنإنهأما

)شريك(...بالكوفةأحدشهادةعليهأقبللمأنكرلوإنهأما*

...كففتنيراحينهذالىإيقومرشيدرجلفيكمكانأما
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2137/..يتابطها.عنديمنبمسألتهليخرجأحدكمإن،واللهأما

الابهرهرن<شر>أنفزمكموهاوتفسير=قومهلالزمهااللهنبيئاستطاعلو،واللهما*

000/2383يقولرجلاكأنالمنامفيفرأيتبالتمتععباسابنأمرني*

2491/.أبوكثمامكثمأمكثمأمك

1/313(النخعي)إبراهيم.عليتدخلوافلاكلامكمهذاكانإن*

2504/.ـ.ـظناهظننتانمانيفا،فليصععوهذلكينفعهمكانإن

1/675...إسماعيلولدمنكتانةاصطفىاللهإن

81905،/1)موضوع(..فاجراها.الفرسخلقاللهإن

1/582انتزاعا.العلميقبضلااللهإن

1/041...؟طهرتإذاصلاتهاإحداناتجزئأ:لعائشةقالتا!رأةأن

1/041..تغزو؟.ألاعمر:بناللهلعبدقالرجلاأن

2537/عملهعنيسألهحتىوجلعزاللهيديبينمنقدماهتزوللاالعبدإن

2201/(الحنفيةبن)محمد..الاسلامجاءفلما،الجاهليةفيكانتالعقيقةإن*

747-1،31748/...النعماناسمهرجلامتيفيإن

317-2318/مسعود()ابن...جبلتحتقاعاكأنهذنوبهيرىالمومنإن*

264/مسعود()ابن.القرانمنليستاالمعوذتينإن*

01/1.204،282..حجرينبينجاريةرأسرضخيهوديان

2455/...وهكذاوهكذاهكذاالشهر،نحسبولانكتبلا،أميةأمةإنا

2266/العزيز(عبدبن)عمر...بالمدينةبذلكنقضيكناإنا*

104-2004/مج!يد(للنبيجهلبو).بهجئتالذينكذبولكن،نكذبكلاإنا

2025/(عباس)ابن.تأويلهيعلمممنأنا*

615



موسى(أبيبنبكر)أبوالاسودالماءوجاءقبينمنالبثقانبثق*

أختك.عنتعقلأناحقأنت

.بعديفيهاختلفوامالامتيتبينأنت

أحببت.منمعأنت

موسى.منهارونبمنزلةمنيأنت

دنياكم.بامرأعلمانتم

(هريرة)أبو...لحديثايكثرهريرةاباأنتزعمونإنكم*

...هلكبهأمرماعشرمنكمتركمنزمانفيإنكم

)عائشة(...مكذبينولاكاذبينغيرعنلتحدثونإنكم*

.بالنياتالاعمالإنما

)مالك(...وأصيبأخطئبشرأناإنما*

...بهفخذوادينكممنبشيءأمرتدمإذابشر،أناإنما

واحد.شيءالمطلبوبنوهاشمبنوإنما

)عمرو(.الاموالفيذاكإنما*

طالب(بيابن)علي.افترىهذىوإذا،هذىسكرإذاإنه*

به.بأسلامايدعحتىالمتقينمنيكونأنالعبديبلغلاإنه

الاعين.خائنةلهتكونأنلنبيينبغيلاإنه

امتي.علىأشقنلولالوقتها،إنه

؟...وليكمن:قبرهفيليسالإنه

اللههرسوللصلاةإنها

مسعود()ابن.القيامةيوملىإتنسخولانسختمامحكمةإنها*

بباخل.فلست،يبخلونيأوبالفحشيسألونيأنخيرونيإنهم
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.سفيانبيأمعهرقلقصة-الرجلهذاعنهذاسائلنيإ*

1/53(هريرة)أبوههمسكيناهامراكنتنيإ*

1/156هعمرةأوحجفيهشامبنجهللابيكانجملا!ك!حالنبيأهدى

1/73(لخطابابن)عمر..هالسنناعداءالرايأصحابفإنوالرأيإياكم*

1/213(النخعي)إبراهيم.المرجئةيعنيالمحدثالرأيوهذاإياكم*

2567/...مسلمأنهوزعموصلىصاموانثلاثالمناققآية

1/64...؟نبيانهيزعمالذيالرجلبهذانسباأقربيكم*

5،955-55/255556هورسلهوكتبهوملائكتهباللهتؤمنانالايمان

5/2567..الايمانمنشعبةلحياءوا،شعبةوستونبضعالايمان

0/2534.538..؟اللهأين

-1/175176العزيز(عبدبن)عمر..0المالفياسرعرجل:إليكأحبيهما*

267/(لحسن)ا.الاعواضطريقمناستحقاقبغيركانماالباطل*

267/الباقر()السدي،...الشرعيخالفماالباطل*

209/)علي(.ههرجعتتبايعنافلماعثمانالمؤمنينأميرمنبعت*

001/375.عقبيويطؤونردالينيينازعوعليهماصبربل

663676،/1واحد.لثيءلمطلب1وبنوهاشمبنو

بعدهاوما282/276،/1يتفرقا.لممابالخيارالبيعان

قيسبنالاشعثقصة-يمينهأوبينتك

188/.جبينهتربت

1/88.يداهتربت

722-1723/.بركةالسحورفيفانتسحروا

1/965تؤخروها.ولاقريشاوقدمواتعلموهاولاقريشمنتعلموا

617



ريبة.وبالليلفقهبالنهارالرأستغطية

(قتادة)(لهابهرهونشصوأنلرمكموها>تفسير*

والنصارىباليهود(لتنآلصاو!عليهم>اتمغضوبتفسير

)مجاهد((نسحااتجئةوبينبينه->وجعلؤاتفسير:*

(عباس)ابن<احائه-!فوايكنولتم>تفسير:*

)مجاهد(<حدئه-!فويكنولم>تفسير:*

العالية()أبو<احدله،!فوايكنولتم>تفسير:*

(عباس)ابن...اللهفيتفكرواولا،وجلعزاللهخلقفيتفكروا*

)عكرمة(.خمسةأوأربعة...المجنثمنفياليدتقطع*

فصاعدادينارربعفيالقطعفصاعدا=دينارربعفيالسارقيدتقطع

...بلغفلما)فصلت(،سورةأوائلربيعةبنعتبةعلىتلا

...توهمهبمافاخبرأمراالصحابةصغارمنرجلتوهم

(عباس)ابنالقاسمبيأسنة!أمكثكلتك*

والرجعة.والطلاقالنكاججذ:وهزلهنجذ،جذهنثلاث

(عباس)ابن.دينارفيهيقطعالذيالمجنثمن*

217/عمرو(بنالله)عبد.دراهمعشرةالمجنثمن*

دينكم.يعلمكمالسلامعليهجمريلجاء

اللاتعبادةلىإأدعوك:فقالبكر،بيألىإمعهجماعةوطلحةجاء*

...فنزلت،رثكلناانسب1:فقالوالنبيلىإاليهودمنناسجاء

(عباس)ابن.العكاجبعدالطلاقاللهجعل*
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سهمينللفارسأسهمسهما=وللراجل،سهمينللفارسجعل

7-2601،131/سهما.ولصاحبهسهمينللفرسجعل

..واحدّا.طوافالهمافطافوالعمرةلحجابينعليجمع

ويصم.يعميالشيءحبك

(الرزاق)عبدلحديثاأصحابيجيئنيلاأيامثلاثةفمكثتحججت*

276/.لهدياإشعارحديث

بضاعة.بئرحديث

إبراهيم.لدينلحيبنعمروتبديلحديث

التشهد.حديث

2127،142/.بمسطحالقاتلةديةحديث

والمرجئة.القدريةذمحديث

هصورةأحسنفيالمنامفيربه!ك!ع!دالنبيرويةحديث

27/،1/12،04،282.الرضخحديث

203/.الصلاةفياليدينرفعحديث

931-20/.الشفاعةحديث

الطير.حديث

.الطيرةحديث

.الردةعلىالمرأةقتلعدمحديث

2201/.العقيقةحديث

الصحابة.بعضفضيلةفيحديث

)يس(.قراءةفيحديث

1/9،74/26.القلتينحديث
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.الصلاةفيالقهقهةحديث

نعلين.أوإزارايجدلاالمحرمحديث

ناقتها.لعنتالتيالمرأةحديث

لجمعة.اقبلالسفرعنالنهيحديث

الشك.يومصومعنالنهيحديث

الكلب.ولوغحديث

الخذف.عنيومئذونهىه..فاسقطت،امرأةحذفت

مالك(بن)أنس...يسوىماشيءفيسارفاقطعبكرأباحضرت*

.همسعودهابنفاخذوالاسودعلقمةفتاخرالصلاةحضرت*

.بالشهواتالناروحفت،بالمكارهلجنةاحفت

)عروة(...يتسلقكانماكثرةمنفلانأظافرحفيت*

...مشئهاتوبينهما،بينلحراموا،بينلحلالا

الخذف.عنيومئذونهى...فاسقطت،امرأةخذفت

العمدشبهالخطأديةإنألاوالعصا=بالسوطالعمدشبهالخطأ

(الثوري)سفيان...ثلاثالمرجئةوبينبينناماخلاف*

..فأجراهاهالفرسحلقادلهإن-الفرسادلهخلق

فقهوا.إذاالاسلامفيخياركملجاهليةافيخياركم

يلونهم.الذينثم،يلونهمالذينئم،قرنيالقرونخير

فيهاهيصلفلمالكعبةدخل

المقدمين.العمودينبينصلىوانه،الكعبةالنبيمعدخل

يريبك.لامالىإيريبكمادع

إبراهيم.ذاك
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55هرئكلناانسب:فقالواالهتهم،النبيذكر

الاشعري(موسى)أبو..هاللهرسولمعنصلهيهاكناصلاةعليذنهرنا*

حصين(بن)عمراناللهرسولمعنصليهاكناصلاةالرجلهذاذكرنا*

.ـالنبوةمنجزءاوأربعينستةمنجزءالمؤمنرويا

ظاهرهما.علىالخفينعلىيمسحالنبيرأيت

.وفرةلهشابصورةفيربيرأيت

()طاوس..بالعصاهالقتالفيالرميفييصابالرجل*

للصائم.الحجامةفيرخص

0مبرورةحجةسبعينمناللهعندأفصلحراممندانقرد

278/.قطعدينارربعسرقإذاالسارق

...؟الثومفييذكرمجفي!اللهنبيسمعتماأنسا:رجلسال

واثلة(بن)عامر0..الغضبفيالنبيكلاممنشيءعنالطفيلأبوسهل*

..0النبيقال:فقالالثومعنانسسئل

.المنانالحنانعنعليسهل*

..أعظمها.فرقةوسبعينبضععلىامتيستفترق

222/(مالكبن)أنسهه..فقومبكر،أبيعهدعلىمجنارجلسرق*

2،22342/...عثمانبهافامر،أترجةعثمانزمنفيسارقسرق*

1/1(.ـ)موضوعه.حنيفةأبولهيقالرجلأمتيفيسيكون

قيسبنالاشعثقصة=يمينهأوك1شاهد

227/.مغلظةالديةقيهوالعصاالحجرقتيلالعمدشبه

آدمابنكذبنيالصمد-وأناولدا،اللهاتخذ:قولهإيايشتمه

(إسحاق)أبو...عثمانبنسعيدمعغزوةشهدنا*
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2/1

/2

/2

2/2

/2

1/3

2/0

/2

1/7

1،3

1/9

/1

1/9

1/9

1/0

2،5

2،8

3،8

1،7

2/2
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46
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13

98

13

83

23
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2111/.سهمينللفرسوجعل،فرسمائةشهدها

248/)الاسود(...صلاتهمنشيءفييديهيرفعفلمعمرمعصليت*

2452،453/(وغيرهلحسن)ا.لهجوفلاالذيالصمد:*

2453/.لهجوفلاالذيالصمد:

2453/(المسيب)ابن.لهحشوةلاالذيالصمد:*

2453/)الشعبي(.الشرابيشربولاالطعاميأكللاالذيالصمد:*

2452/)عكرمة(شيء.منهيخرجلاالذيالصمد:*

2453/()الشعبيهالطعاميطعملاالذيالصمد:*

،2044،144/كعب(بنومحمد،العالية)أبويولد.ولميلدلمالذيالصمد:*

452

2453/(عباس)ابن.بأجوفليسالذيالصمد:*

2454/(وائل)ابو.سؤددهانتهىقدالذيالسيدالصمد:*

2454/(عباس)ابن...سؤددهفيكملقدالذيالسيدالصمد:*

2452/)مجاهد(.لهجوفلاالذيالمصمتالصمد:*

1634/...نصيبالاسلامفيلهماليسأمتيمنصنفان

2122/...أسهمأربعةم1العوبنللزبيرخيبرعامضرب

2511/.بسهموللفارس،بسهمينللفرسضرب

2028/العلاء()أمالانصاراقترعتحينالسكنىفيمظعونبنعثمانلناطار*

1/0،03،328581.مسلمكلعلىفريضةالعلمطلب

2173/.سنةعرفها

2143/.العصبةعلىالعقل

1/43...ثلاثالمعاققعلامة
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1/318)عيينة()ابن...زمانهفيو]لشعبيزمانهفيعباسابنالعلماء:*

1/318(عيينة)ابن...زمانهفيعباسابن:ثلاثةالازمنةعلماء*

2033/...وطبقركعثم،يديهورفعفكبر،الصلاةادلهرسولعلمنا

2427/.لهمثللافانهبالصومعليك

2138/...فيهقودلاعقللخطاوا،المقتولولييعفوأنإلاقودالعمد

2138/...عميةفيقتلومنفيه،قودلاعقللخطاه1واليد،قودالعمد

1954/.عنوة

261/.الفيلةآذانمثلورقهاواذاهجر،قلالمثلنبقهافإذا

1954/.عنوةمكهةفتح

1/672فقهوا.إذاالاسلامفيخياركملجاهليةافيفخياركم

262/الاسدهمنتفركماالمجذوممنفر

1/672...تسالونيالعربمعادنفعن

قيسبنالاشعثقصة=فليحلف

1/51(هريرة)أبو!1؟ونسوحفظتكنتإنذنبيفما*

سفيانبيامعهرقلقصة-..كذبا.عليياثرو]انمنلحياءالولافوادله*

2262/)عمرو(.الاموالفي*

2263/)عمرو(.لحقوقافي*

2477/...لحياةانهرفيفيلقونحمما،1وعادوامتحشواقدفيخرجون

00/2482.فلاي:فيقولالعبدفيلقى

00/2173،178.بمالوضربمرتينثمنهافيها

2135/النار.فيوالمقتولالقاتل

244-50/2044هادلهفانزل،رتاسلناانسب:المشركونقال
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2442/...ربكلناصفربكعنأخبرنااللهرسوليا:المشركونقال

2141/الخطأ...ديةديتهالعميةقتل

1/965.الارضطباقيسعمنهمالعالمعلمفإنقريشاقدموا

01/141هه!نزلتهكذاما:رجلفقاليوسفسورةمسعودابنقرأ

سهماولصاحبهسهمينللفرسجعلسهما=وللرجلسهمينللفرسقسم

2011/.سهمينسهمينخبيريومفرسلمائتيقسم

2911/سهما.وللراجلسهمينللفرسخيبريومقسم

2893/،1/45.هرقلمعسفيانأبيقصة

2562/.القراءةاختلاففيكعببنأبيقصة

2443/.طلحةإسلامقصة*

بعدهاوما2052/قيسبنالاشعثقصة

2562/.الحديبيةقصة

2604/.اليدينذيقصة

1/605.عنهاللهرضيشعبةبنالمغيرةقذفقصة*

بعدهاوما2041/.الهذليتينقصة

146/سفيانأبيمعهرقلقصة

2955/.القيسعبدوفدقصة

2142/جنينها.عنوبغرةبديتهاقضى

2923/وشاهد.بيمينقضى

263-2258/الشاهد.معباليمينقضى

2062/الشاهد.معباليمينشريحقضى*

2062/أظهركمبينالشاهدمعباليمينعليقضى*
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2142/بها.تقتلوأنبغرةجعينهافيقضى

2512/.نعلينفيالزبيرابنقطع*

2،222228/...دراهمثلاثةيسوىماشيءفيسارقابكرأبوقطع*

2،222228/أربعةأودراهمخمسةقيمتهمجنفيبكرأبوقطع*

2191،312/.درهماثلاثينثمنهوكان،صفوانرداءسارققطع

215،2228/.خدسيسةفخارةفيعثمانقطع*

2،225228/دينار.ربعثمنهاحديدبيضةفيسارقيدعليقطع*

2215/.مديناومافيالعزيزعبدبنعمرقطع*

2171،178/.المجنثمنفيالقطع

200،211،2228/()عائشةفصاعدا.دينارربعفيالقطع*

،991،102-2187،918،291،391،791/فصاعدا.دينارربعفيالقطع

40،201،2212

2225/(طالبأبيبن)علي0دينارربعفيالقطع*

2158/.دراهمثلاثةثمنهمجنفيقطع

2022/.دراهمخمسةثمنهمجنفيقطع

2222/)أنس(.دراهمخمسةقيمتهمجنفيقطع*

2191،231/.وتجحدهلحلياتستعيركانتالتيالمخزوميةيدقطع

2164/.دراهمعشرةأودينارقيمتهمجنفيرجليدقطع

2416/.دراهمثلاثةثمنهالنساءصفةمنترساسرقسارقيدقطع

261/()هشيمالكبار.لجرتينا:]لقلتين*

261/مجاهد().لجرتينا:القلتين*

261/المنذر(بن)عاصم.العظامالخوابي:القلتين*
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261/(إسحاق)ابن0.الماء.فيهايستقىالتيلجراراهذه:القلتين*

1/566الولاء.فيعنهاللهرضيالحطاببنعمرقول*

2165/.دراهمعشرةغ!يمالنبيفيهقطعالذيالمجنقوم

2172/.دراهمعشرةكاناللهرسولعهدعلىالمجنقيمة

0/224..معكبيهحذويديهرفعالصلاةابتدأإذاعمرابنكان*

2.8209/.صاحبهفارقيعجبهشيئااشترىإذاعمرابنكان*

244/رفعوإذاركعإذايديهيرفعلارجلأرأىإذاعمرابنكان*

205/...منكبيهحذويديهرفعالصلاةلىإقامإذاكان

263/...احتجمشيئاذلكمنوجدإذاكان

258/..إلا.أيديهميرفعونلاعليصحابواللهعبدأصحابكان*

267/(عكرمة،لحسن)ا...الناسمنأحدععدياكلانيتحرجالرجلكان*

2123/...أسهمبأربعةالمغنمفييضربالعوامبنالزبيركان*

،175-2116،166،171/.دراهمعشرةاللهرسولعهدعلىالمجنثمنكان

177.178

2186/.دراهمعشرةأوديعارااللهرسولعهدفيالمجنثمنكان

188/...غضبهعندلعبيكلماتمناتفقمابعضيذكرحذيفةكان*

215/يرفعلاثم،الصلاةمنلىالاوالتكبيرةفييديهيرفععليكان*

248/)الاسود(.منكبيهحذوالصلاةفييديهيرفععمركان*

2253/...لحراماالمسجدلىإالخروجيدعلاديناربنعمروكان*

2534/..هواءهفوقهوماهواء،تحتهماعماء،فيكان

2061/.دراهمعشرةالعبيئفيهقطعالذيالمجنقيمةكان

2111/سهما.وللراجل،سهمينللفارسيسهمكان
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..والعصر.الظهرمنالركعتينفييقرأكان

أصحابه.وأقرعسفر،فييخرجأنأرادإذانسائهبينيقرعكان

فصاعدا.دينارربمفييقطعكان

الثانية.فيوخمساالاولىفيسبعا:العيدينفييكبركان

...وبحمدهاللهسبحان:وسجودهركوعهفييقولأنيكثركان

)إبراهيم(.رفضتالاسلامجاءفلما،الجاهليةفيالعقيقةكانت*

...سهممائةوثمانألفعلىخيبرأموالعلىالمقاسمكانت

)عمر(0فهرهممنخرجواقداليهودكأنهم*

سيرين(وابن،لحسن)ا.0.قسمواالغنائمفأصابواغزواإذاكانوا*

)إبراهيم(...لهيحللا،شرابمنسكرإذا:يقولونكانوا*

.يسهمونلاأوالحصونقتالفيالخيلسهامينقصونكانوا*

...مصدقبهلكهوحديثاأخاكتحدثأنخيانةكبرت

سهمينللفرساسهمأنلجراحابنعبيدةبيألىإعمركتب*

السنابل.أبوكذب

الصامت(بن)عبادةمحمد.أبوكذب*

بكر()أبو.للايمانمجانبالكذب*

(عباس)ابن.نوفكذب*

.ـ..ذلكلهيكنولمادم،ابنكذبني

خطاء.ادمبنيكل

يكن.لمذلككل

55هبقوسهرميهإلاباطلالرجلبهيلهوشيءكل

حرب(بن)علي.لييباولايكذبهوىصاحبكل*
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.التوابونالخطائينوخيرخطاوونكلكم

...صوفجبةوعليهكلمهيومالسلامعليهموسىلىتعااللهكلم

ع!يمالنبيعهدفيبالشاربنؤتىكنا

(مهرانبن)ميمون...عثمانعلىعلياأفضلكنت*

علينا...اقرأ:القومبعضليفقالبحمصكنت

زرعهلامزرعبيكالككنت

...الموتبعدلماوعملنفسهدانمنالكيس

)مالك(...ذلكسوىممنوخذأربعةمنالعلمتأخذلا*

فيه.تغتسلثميجريلاالذيالدائمالماءفيتبللا

...بوزنوزناإلابالورقالورقولابالذهبالذهبتبيعوالا

النخعي()إبراهيم.المرجئةيعنيتجالسوهملا*-

عليك.فيحمىتحميلا

...أفناهفيمعمرهعنيسألحتىالقيامةيومعبدقدماتزوللا

.السباعتشمهكماالطعامتشموالا

النخعي()إبراهيم.خطاقتلإذاالعبدالعاقلةتعقللا*

(عباس)ابن.0اعترافاهولاصلحاولاعمداالعاقلةتعقللا*

)الشعبي(.00صلحاولاعبداولاعمداالعاقلةتعقللا*

فيدعثره.،الفارسيدركالغيلفإنسراأولادكمتقتلوالا

(الخطاببن)عمر.خمسفيإلاالخمستقطعلا*

)علي(.دراهمعشرةأودينارمناقلفيالكفتقطعلا*

وثمنه.المجنفيإلااليدتقطعلا

مسعود()ابن.حجفةاوترسفيإلااليدتقطعلا*
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...المجنثمنفيالااليدتقطعلا

مسعود()ابن.دراهمعشرةأودينارفيإلااليدتقطعلا*

.26-2391،791،30/فصاعدها.دينارربعفيإلااليدتقطعلا

فوقه.فمادينارربعفيإلااليدتقطعلا

طالبه(أبيبن)علي.دراهمعشرةفيإلااليدتقطعلا*

)إبراهيم(...الحجفةثمنمنأقلفياليدتقطعلا*

شعيب(بن)عمرو.دراهمعشرةمناقلفياليدتقطعلا*

...قطعتالجرينضمهفإذا.معلقثمرفياليدتقطعلا

فوقههفماالمجنثمنفيإلاالسارقيدتقطعلا

286/عطاء(،جريج)ابن...عشرةمناقلفيالسارقيدتقطعلا*

.همغربهاهمنالشمستطلعحتىالساعةتقوملا

معاوية(بن)إياس.يصدقكسلهولكنالعالمعمللىإتنظرلا*

النسيئة.فيإلاربالا

.الاسلامفيشؤملا

)عمر(.الفحلفيولاالبئرفيشفعةلا*

النكاج.قبلطلاقلا

كثر.ولاثمرفيقطعلا

)عمر(.سنةعامفيولاغدق،فيقطعلا*

دراهم.عشرةدونفيماقطعلا

أشفع.أناوإنمالا،

به.جئتلماتبعاهواهيكونحتىأحدكميؤمنلا

منه.يغتسلثمالدائمالماءفيأحدكميبولنلا
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(هريرة)أبو.شئدلواأربعينيجنبلا*

الحولين.فيكانماإلاالرضاعيحرملا

...إذنهبغيرامرئماشيةأحديحلبنلا

)الحسن(...الرجلمعكانفان،فرسينمنلاكثريسهملا*

...أحدكميدريلافانه،بالسلاحاخيهلىإاحدكميشيرلا

يضاجعها.ثمامرأتهاحدكميضربلا

جنب.وهوالدائمالماءفيأحدكميغتسللا

.غضبانوهواثنينتبحكميقضينلا

دينار.يومئذوثمنه،المجنث!حنفيإلايقطعلا

دينار.ربعفيإلايقطعلا

المجن.ثمنفيإلاالسارقيقطعلا

...حجفةفيإلاالسارقيقطعلا

دينار.قيمتهحجفيماأومجنفيإلاالسارقيقطعلا

.0.المجنثمنمنأقلفيالسارقيقطعلا

النخعي(.)إبراهيم..المجنثمنمنأقلفيالسارقيقطعلا*

...المجنثمندونفيالسارقيقطعلا

(عباس)ابن...المجنثمندونفيالسارقيقطعلا*

دينار.ربعدونفييقطعلا

حرثته.:ليقلولكنزرعته:أحدكميقللا

...البرانسولاالسراويلاتولالعمائم1ولاالقميصيلبسلا

مصح.علىممرضيوردنلا

()عثمانهفيهلاقطعنعدتملئن*
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خليل(بن)أصبغ..خنزير.راستابوتيفييكونلان*

النخعي()إبراهيم...أخوفالمرجئةمنالامةهذهعلىلانا*

...يصليكيفاللهرسولصلاةلىإلانظرن

الله.سبيلقيينفقألفمائةمنافصلحراممندانقلرد

خيرا.كانتفعلوالملولعلكم

...يدهفتقطعالبيضةيسرقالسارقاللهلعن

...يدهفتقطعلحبلايسرقالسارقاللهلعن

هذا؟عنئهيتقدليسأوهذا،فعلمناللهلعن

...محدثونالامممنفبلكمفيماكانلقد

عمر()ابن...عباسابنجراةيعجبنيما:أقولكنتلقد*

..هالغيلةعنأنهىأنهممتلقد

سهم.وللراجل،ثلاثةللفارس

سهم.وللراجلسهمانللفارس

سهم.وللرجلسهمانللفرس

!مرو(محمد)اصحاب.سهموللرجل،سهمانللفرس*

المؤمن.عبدهبتوبةفرحااشدلله

المجن.ثمنفيإلالمجمحاللهرسولعهدفياليدتقطعلم

المجن.ثمنمنادنىفيجميحالنبيعهدعلىالسارقيدتقطعلم

المجن.ثمنفيإلاادلهرسولعهدعلىاليدتقطعتكنلم

...المبشراتإلاالنبوةمنيبقلم

()عروة00.فيهمظهرحتىمعتدلاإسرائيلبنيأمريزللم*
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دينار.يومئذالمجنوثمن،المجنثمنفيإلاالسارقيقطعلم

.كذباتثلاثلاإإبراهيميكذبلم

)عروة(.التافهمنشيءفيالقطعيكنلم*

السرية.فييقرأيكنلم

عبيد(بن)عمرو.المحفوظاللوحفييكونالم*

)الثوري(.التاريخلهماستعملناالكذبالرواةاستعمللما*

...أرواجهموجلعزاللهجعلبأحدإخوانكمأصيبلما

(عباس)ابن...قلوبهمتثبتلماللهأنزلماالمشركونجحدلما*

...لجنةالىإجبريلأرسلوالنارلجنةااللهخلقلما

)سعد(...أصابجلولاءوقاصأبيبنسعدفتحلما*

شيء..كلخالقاللههذايقولوا:ختىيتساءلونالناسيبرحلن

(مهديبنالرحمن)عبد..الحديثفييكذبأنهمرجلاأنلو*

قرعة.لكانتالمقدمالصففيما-يعلمونأو-تعلمونلو

هؤلاءهمنرجاللتناولهبالثرياالإسلامكانلو

...فارسمنرجلبهلذهبالثرياعندالدينكانلو

.والرومفارسلأضزضاراذلككانلو

لصلح.تفعلوالملو

سعد(بن)سهلاللهرسولقال:يقولأحداتسمعوالممتلو*

(المبارك)ابن...لحديثافييكذبأنالسحرفيرجلهملو*

..هلهموأموارجالدماءناسلادعىهم1بدعوالناسيعطىلو

..إلا.يجدوالملمالأولوالصفالنداءفيماالناسيعلملو

قرعة.لكانتالمقرهمالصففيمايعلمونلو
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الرحمة.وغشيتهمالملائكةحفتهمإلاذكرعلىقوماجتمعما

شيئاهذلكيغنياظنما

القطع.ففيهالمجنثمنبلغما

.المسرعللراكبأيامثلاثةمسيرةالنارفيالكافرمنكبيبينما

(البصريلحسن)ا.منافقإلاأمنهوما،مؤمنإلاخافهما*

مجاهد().يفتتحماأولفيإلايديهيرفععمرابنرأيتما*

.ماتحتىالصبحصلاةفييقنتع!اللهرسولزالما

)سفيان(.الحديثفييكذبأحدااللهسترما*

.0.مالكبنلسعدإلاابويهجمع!كذيمالنبيسمعتما

...!شصتيىخيلأذنابكانهابايديكمتشيرونشانكمما

)عائشة(فصاعدا.دينارربعفيالقطع:نسيتولاعليطالما*

التيمي()إبراهيم...خشيتإلاعمليعلىقوليعرضتما*

يمينه؟تربتلهما

شمس!خيلاذنابكانهاأيديكمرافعيأراكمليما

)الحسن(...النفاقمنوهوإلابقيولاقطمؤمنمضىما*

)مالك(...ويترككلامهمنويؤخذإلاأحدمنما*

...الفطرةعلىيولدإلامولودمنما

ع!ي!(للنبيجهل)أبو.بهجئتالذينتهمولكننتهمكما

نسيتولاعليئطالماعلي-طالولانسيتما*

)أسلم(...خارجأوداخلالمسجدلبابقاصدوجدما*

جبير(بن)سعيدقلالثلاثقدركانإذاشيءينجسهلاالراكدالماء*
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شيء.ينجسهلاطهورالماء

..خيار.صفقةتكوننإلايفترقا،لممابالخيارالمتبايعان

الطاحونة.فيكالحمارفقهبلاالمتعبد

...استهمواقومكمثلفيهاوالواقعاللهحدودعلىالقائممثل

...الرياحتفيئهاالزرعمنلخامةاكمثلالمؤمنمثل

(سليمانبن)فليحموكبها.فيخالصةمعيومامررنا*

نسبه.بهيسرعلمعملهبهأبطامن

)عمر(...يأويحتىقطععليهفليسشيئا،الثمرمنأخذمن*

فليتعجل.لحجاأرادمن

شهيد.فهودونهفقاتلحقبغيرمالهأريدمن

...تلعنهالملائكةفإنبحديدةأخيهلىإاشارمن

1/00.القيامةيومعثرتهاللهأقالبيعتهنادماأقالمن

يحتسب.لاحيثمنورزقههقهاللهكفاهاللهدينفيتفقهمن

1/991،43.25..فهو.كذبانهيرىبحديثعنيحدثمن

...والعقوبةمثليهغرامةفعليهمنهبشيءخرجمن

...للهالحمد:فقالمبتلىرأىمن

1/991،3.الكاذبينأحدفهوكذبأنهيرىحديثاروىمن

...فعليهالمجنثمنفبلغالجرينيؤويهنبعدشيئاسرقمن

.أباهيشبهأنالمرءسعادةمن

القاسم.أباعصىفقدالشكيومصاممن

...التاماتاللهبكلماتأعوذ:مراتثلاثأمسىإذاقالمن

النار.منمقعدهفليتبوعلمبغيرالقرانفيقالمن
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...فعقله،سوطأوبحجربينهمتكونرميهاأوعميافيقتلمن

بينهم.تكونرميهاعميافيقتلمن

ه..بالسياطأوبحجارةبينهميكونرميفيعمتافيقتلمن

)طاوس(...ففيهسوطوعصاأوبحجررمياعمييمافيقتلمن*

...نعلينيجدلمومن،سراويلفليلبسإزازهايجدلممن

متاعه!فاحرقواغلقدوجدتموهمن

...بمالوضربمرتهنثمنهففيه،احتملقدوجدتهمن

فلينسكعنه،ينسكأنفأحتولد،لهولدمن

(وقاصابيبن)سعد...ع!ع!ماللهرسولأصحابعنمهلا*

به.اللهبدأبمانبد

إبراهيم.منبالشكأولىنحن

)بعضهم(عمار.يابالجنةلهشهدتمنمعنحن*

الاية.بعدالايةمنهنسمع

عليبهوقضدهالشاهدمعباليمينالنبيقضهدنعم،

الراكد.الماءفييبالأننهى

مسلولا.السيفيتعاطىاننهى

أخي.هذا

لجنة.اأهلكهولسيداهذان

وألبانها.لهاأبوافاشربواوتروجعليكمتغدواللقاجهذه

هههريهالعبدمخاطبةمن..؟.أضحكمماتدرونهل

.يرتابالناسبعضفكادالنار،أهلمنهو

..إلاهقطهعالماشيةمنشدهءفيوليس،والنكالومثلهاهي
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...الأميالنبيلعهدإنهالنسمةوبرألحبةافلقوالذي

ياسر(بن)عمار...والاخرةالدنيافيع!مرونبيكملزوجةإنهاوالله*

)الحسن(..النفاقيخافوهوإلابقيولامؤمنمضىماوالله*

...بالعراقيوثلثأرطالخمسةع!يمالعبيصاعوزن

()موضوع...إدريسبنمحمدلهيقالرجلأمتيفيوسيكون

المطلبوبنيهاشمبنيعلىصدقتهعنهاللهرصدعليوقف*

المطلبوبنىهاشمبنيعلىصدقتهافاطمةوقفتيه!

مسعود()ابنإلا.مناوما-!

مسعود()ابنالنار.دخلشيئابادلهيشركماتومن*

جهل()أبو.محمد..كذبوما،لصادقمحمداإنوالله،ويحك*

لها؟...أعددتوما!ويلك

..النارفيفيصبغ،القيامةيومالنارأهلمنالدنياأهلبأنعميوتى

()عثمان؟ربكأينبيأعرايا*

)سلمان(.حذيفةأمابنحذيفةيا-كأ

مي.وابيفداكارمسعديا

)حذيفة(.سلمانأمابنسلمانيا*

محرما...بينكموجعلته،نفسيعلىالظلمحرمتإني!عبادييا

.ه.كذا؟خلقمنكذا؟خلقمن:فيقولأحدكمالشيطانيأتي

...رتهيانعم:فيقول؟بفغتهل:لهفيقالالقيامةيومبنوحيجاء

مجاهد().العرشعلىمعهيجلسه*

...يسمعهكمابعدمنيسمعهبصوتفيناديهمالعباداللهيحشر

()موضوع...حنيفةأبولهيقالرجلأمتيفييخرج
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عينهفيالجذعوينسى،أخيهعينفيالقذاةيرى

..يضاجعها.فلعلهالعبد،جلدامرأتهيجلدأحدكميعمد

)عائشة(...يكذبلمإنهأما،الرحمنعبدلابياللهيغفر*

عطاء(،)علي.والمحجومالحاجميفطر*

المجن.ثمنفيالسارقيقطع

)عائشة(فصاعذها.دينارربعفييقطع*

دينارهربعالمجنوثمن،المجنثمنفيالسارقيديقطع

)موضوع(...النعماناسمهرجلأمتيفييكون

عليه.المدعىعلىاليمين

صاحبك.بهيصذهقكماعلىيمينك

الدنيا.السماءلىإليلةكلوجلعزاللهيتزل

...الإبلأكبادالناسيضربأنيوشك

!!!
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الشعرفهرس

القافية

لماءبا

لكتائبا

حبهصا

لكذبا

عذبا

صفرات

خشبات

يحرج

ذبحوا

ضحلواا

لحصا

صمد

خالد

احد

متجدد

مزيد

رغدا

الصمد

البحر

بسيط

طويل

بسيط

طويل

خفيف

رجز

بسيط

كامل

رجز

بسيط

طويل

بسيط

كامل

خفيف

طويل

ئلالقا

[الذروي]ابن

النابغة

اميةبنالقاسم

المتنبي

ربيعةأبيبنعمر

دعبل

العراقيلحاقطا

خريمبنايمن

الاعجم[]زياد

العراقيلحافظا

الزبرقان

الفرزدق

الباهلي[احمربن]عمرو

]المتنبي[

لاسدي[1عمروبن]سبرة
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1/045
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1/683

1/271
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صمد

صرويا

رهاعا

سخر

تفجر

رالحواا

هرلفاا

لناسا

دعصا

فتجزع

قعونا

معي

جمعاأ

أسفا

سملق

طريق

سوق

الفستقا

النخل

حائل

يتحلحل

تقول

برمتقا

طويل

بسيط

ملكا

فروا

رجز

بسيط

طويل

ملكا

رجز

لخفيفامجزوء

طويل

بسيط

طويل

بسيط

رجز

طويل

كامل

مللكااءمجزو

لي[لدوالاسوداأبو]

لي[الهذذويب]ابو

باهلة[]أعشى

الجمل[]حسين

الرمة[]ذو

المقدسيطاهرابن

دريدابن

المزموم[]مويلك

الزبير[بنالله]عبد

ثعلبة[بن]الكميت

الشاميالعاليةأبو

معمر[بن]جميل

علفة[بن]عقيل

نخيلة[]أبو

سلمى[أبيبن]زهير

[المعريالعلاء]أبو

[الفرزدق]

لاعجم[اد]زيا
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1/383

/1033

1/47



أصيل

طللباوبا

أهله

ولا

إبقالها

الفضانل

تمل

والنعم

لهماصو

ركام

الكلوم

لمرخما

قشعمائم

فقم

نيفعدنا

النعمان

لخنانا

اناقرو

لجنهاو

اههو

طويل

سريع

رجز

متقارب

البسيطمخلع

رمل

بسيط

وافر

خفيف

طويل

الرملمجزوء

بسيط

خفيف

وافر

بسيط

برمتقا

وافر

الشافعي

[الوراقمحمود]

الطائي[جوينبن]عامر

التغلبي[جعيلبن]كعب

داود[أبيبنبكر]ابو

]حسان[

سلمى[بيبن]زهير

سلمى[ابيبن]زهير

عبادبنالصاحب

حطانبنعمران

تميلةابو

[الجعدي]النابغة

حسان

المعذلبنالصمدعبد

الهذليالبريق

!!!
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)1(الأعلامفهرس

1،496407/(الحسينبنمحمد)الابري

1/485،816الابنوسيابن

،1/9،622،74/2122عبيدأبوالاجري

952

2،193،293/،1/894السلامعليهادم

434،145،477،525

2425/الالوسي

1/514،416جعفربنابا

،1/181،80،201،211،2412الاتار

51،294،2،254-257263(-

،)268،327،376،384،385

،938174،184،952.655،

،715،742،977158

(1-148)1/47سفيانبنأبان

289/عفانبنعثمانبنأبان

974057،،1/49عياشبيأبنابان

201،211،2213/لعطاريزيدبنأبان

674،675،/1السلامعليهإبراهيم

/20،93-593،793،893464-

الترجمة.مكانالقوسينبينما(1)

،466،468،946494

1/568الترمذيسهلبنحمدأبنإبراهيم

1/473العئاسيمحمدبنالامامإبراهيم

،1/994نيالاصبهاأورمةبنإبراهيم

205،305.،785787

-1)1/13،48الرماديبشاربنإبراهيم

521،)144،584،953،895،

،626،627،813518

2374/الاصفهانيبكربيبنهيمإبر

2956/التيميإبراهيم

1/276جابربنإبراهيم

1/636جنيدبنإبراهيم

977(،1-153)1/52لحجاجابنإبراهيم

1،277،378،937/لحربياإبراهيم

472،057،4،624،84/2127

1/801حرةبيأبنإبراهيم

1/801حيةبيأبنإبراهيم

1/902،576ديزيلبنإبراهيم

،(451-1)1/53لادميراشدبنإبراهيم

962

1/494(اليويطي)عنزيادبنإبراهيم

641



1/464السكونيزيادبنهيمإبر

336،/1الزهريعوفبنسعدبنإبراهيم

/2918،591،891

-451)/1الجوهريسعيدبنإبراهيم

551،)،626727

1/011المدنيحيانبنسويدبنإبراهيم

،(1-55158)/1شضاسبنإبراهيم

،281،348424،473،476،

48،6774

1/171،80،3،638طهمانبنإبراهيم

963

،1/604مهديبنالرحمنعبدبنإبراهيم

704،904

1/343دنوقابنالرحيمعبدبنإبراهيم

1163،165/الفاطمياللهعبدبنإبراهيم

220،2302/القنادالملكعبدبنهيمإبر

1/623المستمليالواسطيعليبنإبراهيم

(-161)1158/لليثأبيبنإبراهيم

أسماءبنالحارثبنمحمدبنإبراهيم

لفزاريإسحاقبو=

الحارثبنمحمدبنهيمإبر

1/535نيالاصبها

بنطلحةبنمحمدبنإبراهيم

1622/دئهعبيد

42

العباسبنمحمدبنإبراهيم

1662/المطلبي

)172-1/المزكيمحمدبنإبراهيم

173،)854

2168/مرزوقبنهيمإبر

،1/4،225الحزاميالمنذربنهيمإبر

011،912

893/225،/1مهاجربنإبراهيم

1/424،532الرازيموسىبنإبراهيم

1/614ميسرةبنإبراهيم

275،،1/1،222،921النخعيإبراهيم

131-5،311،36،896/203،

،31،3548-05.67-96،،39

79،89،201،301،441،641،

151،521،451،561،182،

91،21،22162

1/253السرقسطينصربنإبراهيم

290،2012/الغسانيهشامبنإبراهيم

،1/131الاسلمييحيىابيبنإبراهيم

،6960،82/2916،0،27271

31116،894،748،/1إبليس

،292-ه1/39كعببنبيئا

79.2،833/2044،144،562



1،346/هانن(بنمحمدبن)أحمدالاثرم

،367،038،625،728972

1/403(الدين)عزالاثيرابن

1/021أجلج

-2)1167،16/النحويناصحبناحمد

17،)2727

273،282،/1لدورقيإبراهيمبنأحمد

454،464،452

،(-177)1/95،176إبراهيمبنحمد

268

1/523المقدلميإبراهيمبنحمدأ

1/178ال!يبياحمدبنأحمد

،1/171النيسابوريالازهربنأحمد

،376/2611

2902/الدمشقيمالكبنأنسبناحمد

096196،/1الحسينيبكأحمد

1/982يحىابوثابتبناحمد

حمدانبنجعفربنحمد

،263(،-181)1/177القطيعي

،027،093972

بنمحمدبنجعفربناحمد

1،263/)181(،الختليسلم

،318384

365(،182)/1الترمذيلحسنابنأحمد

1،366367/الحرلثيالحسنبنأحمد

1/)183-خيرونبنلحسنبناحمد

،)188،232،233،578957

1/652لجباراعبدبنالحسنبنأحمد

1/025الدينوريالقاضيالحسينبناحمد

1/0،2،270،3،79حنبلبنأحمد

601،801،121،161،112-

412،051،151،551،561،

016،182،691،172-912،

،22204-246،248،2-271

،273،)273-282(،928344،

4،35،357-935،362،363

،365،367،037،376،378

0،38-383-388.،93،793

304،404،604،414،442،

425،431،436،044،144،

434،524،472،474،294،

794،532.،535536،546،

47،5.557،057،574995،

00،610،64،6117،6،628

،658،596-796،712716-

0،724،72،7250،740،76

،768،976،771-773،781



،782،784،785،8135-81

،817،9810،82،827،982

،844،2/6،13،22،03،33

،34،46،51،52،55،57،62

،63،79،9910،1.2،114-1

،117،911،12.،122-124

،127،158،168،176،187

،091،791-102،502،802

،211،022،258،026،262

،335،3811،44552

1/538الخلالخالدبنأحمد

(-918)1/188نيالكرماخالدبنأحمد

،2061،116/الوهبيخالدبنأحمد

017،171

853(،)1/122،918حليلبنأحمد

08-1/4708لغفارعبدبنداودبنأحمد

833834،/1رشدبنبنحمدأ

1/051زنجويهبنحمدأ

1/123الزهريهيمإبربنسعدبنأحمد

-)1/918مريمابيبنسعدبناحمد

191،)،346،38747،4516،

.546،585،774،781822

،1/154المطوعيالثقفيسعيدبنأحمد

416

44

1،618،622/الجضالسعيدبنأحمد

623

)282-1/الكوفيعقدةبنسعيدبنأحمد

،)284،303،332،993-737

،973،077777

1/)191-591(،لنخادسلمانبنأحمد

،257،263،027.577،578

757

1661/الفضلأبوسلمةبنأحمد

1/235الرهاويسليمانبنحمدأ

1/4،31397الواسطيسنانبنأحمد

1/551،11،241،2958سياربنأحمد

1/368شبيببناحمد

2212/الرمليشيبانبنأحمد

1/701،791الشموميالصالحبنأحمد

،49701،/1الطبريابنصالحبنأحمد

122،123،132،59(179-1)،

،933414،30،5،628،962

،833،834/2411،691،702

1/785المؤدبالطيبأبيبنأحمد

577،/1العطارديلجاراعبدبنأحمد

578

بنلرحمنعبدبنأحمد

(212-16)1/5الرقيلجارودا



بنالرحمنعبدبنأحمد

1/966831،لمصريوهب

-02)1/5الاصبهانياللهعبدبنأحمد

01،)2477،478

-012)،1156/العكياللهعبدبنأحمد

15،)2،348،367،476،638

308

1/11،2412الفريانانياللهعبدبنأحمد

،2116/نجدةبنالوهابعبدبنأحمد

162

1/528،738الشيرازيعبدانبنحمدأ

2116/عبدةبنحمدأ

1/994،605الجارودبنعليبنأحمد

2175/الجوزجانيعليبنأحمد

217،02/الحافظلرازيعليبنحمد

10،31/الحافظالسليمانيعليبنأحمد

،416،616733

1745/حبيشبنعمربنعليبنأحمد

1123/الفضيلبنعليبنأحمد

لائار-الابارمسلمبنعليبنأحمد

1/735الحنفيعمرانأبيبنأحمد

536،،1/533الرازيالفراتبنأحمد

537

45

احمد

أحمد

حمد

أحمد

احمد

احمد

أحمد

أحمد

أحمد

أحمد

احمد

أحمد

أحمد

أحمد

()1/268خزيمةبنالفضلبن

1/045،145الدينوريالفضلبن

1/526البرتيالقاسمبن

271(،)926-1/القاضيكاملبن

،546623

1508/السجزيالازهربنمحمدبن

محمدبنبن

)273(/1الرازيإسحاق

1،2452/لبغداديمحمدبن

،103/المزوذيالحجاجبنمحمدبن

412،0،31412،(،)271-273

،31812،6/226

الحسينبنمحمدبن

597697،،1/164البصيرالرازي

1.953045/حمدانبنمحمدبن

1،574583/الدلويمحمدبن

بنيوسفبنمحمدبن

1/)332-335(لعلافدوست

1218/صدقةبنمحمدبن

المغفسبنالصلتبنمحمدبن

،1،32،3361/الحماني

،)284-033(،331،478،482

.495،506،075/2254



حمد

احمد

احمد

أحمد

أحمد

أحمد

أحمد

أحمد

احمد

أحمد

احمد

احمد

حمد

حمد

أحمد

أحمد

احمد

أحمد

أحمد

احمد

أحمد

1372/الصيدلانيمحمدبن

1/318الخالقعبدبنمحمدبن

الكريمعبدبنمحمدبن

331()/1الوساوسيالفزاري

1/067الثافعياللهعبدبنمحمدبن

1657/العدويعبيدبنمحمدبن

1416/السكونيعيسىبنمحمدبن

1/931،322،المنكدريمحمدبن

)331-332(

1626/الاشقرنصربنمحمدبن

1503/القاضيالنيسابوريمحمدبن

11،31312/الهرويمحمدبن

1/153الزعفرانييزيدبنمحمدبن

1/335المعدلبن

121-2171/الرماديمنصوربن

2044/البغويمعيعبن

1/544،053رستمبنمهديبن

)337(،1/791النجارموسىبن

1972/رعالذنصربن

1297/النضربن

1/635طويلبنهشامبن

1/997لقرشيالوليدبن

1/405الازرقيوسفبن

46

،2112،161/السلمييوسفبنحمد

162،991

)337-325،/1اليربوعييونسبناحمد

،)338،387104،475،،973

853

)338-933(،/1لخرابابنالاحوص

616

1/363سليمبنسلامالاحوصأبو

2326/(مسعدةبن)سعيدالاخفش

2104/الثقفيشريقبنالاخنس

85(1)/1نيالكناالاخنسأبو

1/247الكريمعبدبنإدريس

2141/الخولانييحمىبنإدريس

لحافطاالادريسيسعدأبو-لإدريسي

2/338أرسطو

،1/701،951الفتحأبوالازدي

17،2،367-936604،995،

20،6،8976،81،817818،

4.82827

المكيزنبوربنمحمد=الازهرأبيابن

الازهربنحمدأ=النيسابوريالازهرأبو

328،/1(الله)عبيدالقاسمأبوالازهري

-332،334485،485،155،



،957،612،655،753-756

،767،768،297397

291.054/منصور()أبواللغويالازهري

327،،1/017(أسامةبنحماد)أسامةابو

،375524،47،7/26118-11،

017،175،177،023-232

246/حارثةبنزيدبنأسامة

2441/ليالهذعميربنأسامة

1/97)؟(هيمإبربنإسحاق

1/338البغويإبراهيمبنإسحاق

)933-/1الحنينيإبراهيمبنإسحاق

0،)340،36،388486،671،

/2072

1/902الختليسنينبنإبراهيمبنإسحاق

البغويالرحمنعبدبنإبراهيمبنإسحاق

1/1،34243

34(،1)/1الموصليإبراهيمبنإسحاق

417

1/01،611،6/2511الازرقإسحاق

2445/،1/914الاسفراييتيإسحاقأبو

1/0،58نيالطالقاإسماعيلبنإسحاق

247

237238،/1لحئالاإسحاقأبو

1/787الجزريراشدبنإسحاق

،1/561،174راهويهبنإسحاق

،317431،475،،7174،72

1،97.813/213،.2262،

271.138،178.187،991

533،،1/425السبيعيإسحاقبو

/2،3458،211،168

1/627الرازيسليمانبنإسحاق

1/53.2538الشيرازيإسحاقأبو

1/036نيالطالقاإسحاقأبو

1/904،726الطباعبنإسحاق

1/491الطبريإسحاقأبو

(134)/1)؟(الرحمنعبدبنإسحاق

()1/342)؟(الرحمنعبدبنإسحاق

2271/الفروياللهعبدبنإسحاق

1/0،3،33،97الفزاريإسحاقأبو

(161172-،)091،252،934،

438،478،894،645.617،

17.7،782،79720،8478،

848

632،/1الكوسجمنصوربنإسحاق

/2148

1/037ناصحبنإسحاق



1/073نجيحبنإسحاق

1/372الطهرمسيوهببنإسحاق

1/372العلأفوهببنإسحاق

1021/طلحةبنيحتىبنإسحاق

343(،342)/1الامويموسىبنأسد

/2891

1012،112/لسبيعييونسبنإسراليل

1/411الاسلعبنالاسقع

1/305الصديقبكربيأبنتأسماء

04-27049/السكنبنيزيدبنتأسماء

674675،/1السلامعليهإسماعيل

1/11،3213)؟(إبراهيمبنإسماعيل

بنإبراهيمبنإسماعيل

1/)343-القطيعيالهذليمعمر

،)345،452،514.532،587

،106838

1/227الطلحيأحمدبنإسماعيل

1/608القاضيإسحاقبنإسماعيل

2478،084/القرندأميةبنإسماعيل

1/5،32،327،328أويسابيبنإسماعيل

9،32،33780،8/2691،602

منصوربنبشربنإسماعيل

(346)345-/1لسليمي

48

بنمحمد=الترمذيإسماعيلأبو

الترمذيإسماعيل

()1/346الحكمأبيبنإسماعيل

،192/حنيفةأبيبنحمادبنإسماعيل

5،03104،463،،526306،

50،6،735،736058

1/506سليمانأبيبنحمادبنإسماعيل

()1/347البيكنديحمدويهبنإسماعيل

1/783خالدابيبنإسماعيل

1/171داودبنإسماعيل

1/118نيالخلقازكريابنإسماعيل

1/627الخراسانيسعيدبنإسماعيل

1/044المؤذنصالحابيبنإسماعيل

(33-48)1/47عرعرةبنإسماعيل

،1/1،34437،208عليةابنإسماعيل

63

،1/121الحمصيعياشبنإسماعيل

،)348(،355،778/2123

)934(،/1عليبنعيسىبنإسماعيل

546

2442/مجالدبنإسماعيل

1593/الصفارمحمدبنإسماعيل

1/517التيميالفضلبنمحمدبنإسماعيل



1/452،258الهرويإسماعيلبو

1606/بحربنيحتىبنإسماعيل

2138/المكييونسبنإسماعيل

أحمدبكرابوالاسماعيلي

،1/041،425،285إبراهيمابن

256،،786،837/2202

35(0)934-/1لمسابنالاسود

1/411مسعودبنالاسود

،2،34،3548/النخعييزيدبنالاسود

1/851،061،161(الله)عبيدالأشجعي

،362374،،1/181سواربنأشعث

/2512

20،25152/الكنديقيسبنالاشعث

1/165،472الكنديالاشعثابن

الحسنبنعمر-الاشنانيابن

القاضينيالشيبا

1601/لحارثبنجعفرالاشهبأبو

1/601حيانبنجعفرالاشهبأبو

35-352(،)1/1القرطبيخليلبنصبغ

057

بنمحمدالعباسأبوالاصم

1/173،10،20،56يعقوب

،817/2161

1/555(لاصمعياجد)أصمع

،1162/قريببنالملكعبدالاصمعي

17،2،)554-955(،642643،

،678،684،196،396،842

،843،852/2115،152،154

الأصمعي-أخيابن

اللهعبدبنالرحمنعبد

2518/(إبراهيمبنالله)عبدلاصيلي

،1/145زياد(بنمحمد)بيالاعراابن

056.685

834،/1هرمزبنالرحمنعبدالاعرج

/215،52.5557-.681،952،

026

،8569،79،413،،1/14الأعمش

،338004،495،716،/235،

67،441،641،052،152،

454،478

أعينابن

أفلاطون

لجونابنأكشم

صيفيبنااكثم

البابرتيالدينأكمل

النميمياللهعبدبنأكينة

الباهليأمامةأبو

64

/1274

/2338

/1675

1/596

2/151

1/954

2/427



263265،/1بسطامبنأمية

1/557الطرطوسيأميةابو

1/46حاجأميرابن

1/717)؟(أنسأبو

1/53الضبيالحميدعبدبنانس

2-1/0،23مالكبنأنس

،9304،913،421،431،991،

44،2642-48،2،282692،

892-20،3،317(،)352-353

164،524،467،482،945،

055،581.00،630،6،636

1.650،67،7229،74075،

،784/2.65261،4719-41،

1،22222،،228،235452،

،92820،3،313،3810،93

604،544،481،615

382،،1/017الاوزاعي

433436-،438،943،444،

544،695.00،6،717،783

،784/226

1/087المدنيأوي!أبو

1/09،0،67/2382معاويةبنإياس

2481،185/أيمنأم

05

18-ه2183/أيمنأمبنأيمن

-2181183/الحبشيأيمن

1/412خريمبنايمن

2113/السلامعليهأيوب

-)1/353سافريبنإسحاقبنايوب

4)35

،1/29،126نيالسختياايوب

،262،367.375043،044،

434،684،946،471،472،

،6385،72/2،63134،212

161،،2016/لمكيموسىبنأيوب

164-168،،017245

1/093(اللهعبدبن)يحمىالبابلتي

2083/الفيلسوفالاندليباجةابن

1/553،40،8/234الوليلمأبوالباجي

784-978()(سليمانبنمحمد)الباغندي

1،283/محمد(بن)محمدالباغندي

،488،961)784-978(

2/333الباقلاني

31،،116،18/البخاري

،85،98،79201،30،1113،

121،،126،912131،،132

134،،137913142-،151،



،156،157،182،691،791

،212-214،267،031،316

933-1،34،343،345،347

،348،3540،36،368،372

،385،387-938304-50،4

،424،425،435،465-468

،471،475،476،947،486

،514،516،561،958،962

،636،6381،64،)715-717(

1،72،731-733،765،766

،078،397،697،808،813

،8235،82-828،832،835

،085،2/33،04-44،48-51

،53،56،06،62،89،9911،1

،116،911،012،123،148

،158،163،165،166،017

،175،182،183،591،691

،891،102،021،211،223

،922-231،024،242،243

،246،924،025،253،255

،258،261،027،271،193

،411،441،442،446،452

،453،518،552،553،955

956

2442/،1/472عازببنالبراء

1،526/محمد(بن)أحمدالقاضيالبرتي

527

229/الاسلميبرزةابو

برهانبنعليبنلواحدعبد-برهانابن

1/685بريابن

2145/الاسلميالحصيببنبريدة

2135/عائشةمولاةبريرة

2392/ليالهذلبريق

،9330.34،343274،434./1البزار

805

1/233يسيرلبساا

1/568،956قيراطبنبشار

1/425الاسفرايينيأحمدبنبشر

،1/995النيسابوريالازهربيأبنبشر

20،630(6-216)

282،/1"فيلحاا"لحارثابنبشر

-3181،32532،9،32918

35423-355(،4)/1ال!ريبنبشر

1/372الفارسيعبيدبنبشر

1/021،337الزهرانيعمربنبشر

1،92،272/الجهميالمريسيبشر

604،407

،282515،/1المفضلبنبشر

65



،5172/76،147

،1/292الوليدبنبشر

،328067

،003،317

1/747يحمصبشربن

1/177الرومياللهعبدبنبشرى

2111،521/يساربنبشير

،1/04،2562العكبريبطةابن

،563،567(0)57-584

1/684السيدابنالبطليوسي

1،091،971774/مخلدبنبقي

835،.355475(،)/1الوليدبنبقية

836

1/9،03013الباهليالحسنبنبدنار

1/195قتيبةبنبكار

،1/44،116عنهاللهرضيبكرأبو

165،176،،235894،165،

،784/2،37-9354،122،

،222،228،235،266443

إدريسبنمحمد=إدريسبنبكربو

اللهعبد=الاسودأبيبنبكرابو

حميدبنمحمدابن

عتابأبيبنمحمد=الاعينبكرابو

،1/172،173نيالبرقابكرأبو

،178،917،271،283،328

،331،334،383،384،493

،693،793،463،481،484

،485،528،953،406،612

،613،652،655،656،728

،7354،75،771778

1/805بيلجعاابكرأبو

1/423خلفبنبكر

،1/168نيالسجستاداودأبيبنبكرأبو

994(-11،)5742

،1/426،427الجصاصلرازيبكرأبو

428

1/915سهلبنبكر

385،386،/1الحافطالشافعيبكرأبو

994،،)757-758(772

،316004،104،/1شيبةأبيبنبكرأبو

468،،747-787،978/2121،

131،16118-1،012،122،

127،165،916،171،891،

15،2،224،232923

،154/المخزوميالرحمنعبدبنبكرأبو

/289



نعبدبنأحمد=عبدانبنبكرأبو

1402/المعذلعليأبيبنبكرأبو

،261262،/1عياشبنبكرأبو

504،،722/2،0314،44،84

1/283غالبأبيبنبكرأبو

2161/(الحسينبنمحمد)لقطانبكرأبو

1/522لمأمونيبكرأبو

1015/المقرئمجاهدبنبكرأبو

عمروبنمحمدبنبكرأبو

2302،402/حزمابن

1464/فلفلبنالمختاربنبكر

2141/مضربنبكر

النجادسلمانبناحمد-النجادبكرأبو

57.06،-20553/النهشلىبكرأبو

محمدبنالله)عبدالنيسابوريبكربو

121-217،111،171/زياد(ابن

235/ليلهذابكرأبو

2133/الثقفيبكرةأبو

260،2702/الاشجبنبكير

1/366محمد(بن)أحمدلحافظالبلاذري

246/رباجبنبلال

1/292العلاءأبيبنبلال

1/256الدينسراجالبلقيني

1/362اسدبنبهز

1/564الخطاطالبوابابن

،4،436،984-1/12423البويطي

094،294794-

-1/404،685.066،21،7797لبيهقي

99،710،84،82/271،02،

63،301،4116-11،041،

241،151،161،917،991،

302،402،902،212،222،

522.622،023،042،652،

572،062،162،135

،1/1،71713التركمانيابن

/216،17،0،2،3152،95،

301.131،181،121،165،

671،168،917،212،022،

5،22923،562،952،062

،938423،/1الترمذي

244،467،615.50،6،632

634،،783،78470،8،834

5،84/2،3215.55،57،،67

161،441،00،214،2432،

928،1،31044،144

2054،125،475،945/نيالتفتازا



2083/الاتحادينيالتلمسا

)355-356(،/1الرازيمحمدبنتمام

124

1/118نجيحبنتمام

648056-/1تميلةبو

938،/1الحلبينافعبنربيعتوبةأبو

444،.717/2704

،1/91،2.246014،466تيميةابن

،971/2552

1/50.3058(حنيفةأبي)والدثابت

،1/304،404نيالبناثابت

804،425،0،75/2112،604

1،325،327932/الزاهدمحمدبنثابت

686،687،/1العباسأبوثعلب

،196496

)356(،/1الطهويالتميميسهيلبنثعلبة

.935445

1/14اشرسبنثمامة

1/67.523،74،7/226ثورأبو

835/2112،/1الكلاعييزيدبنثور

2،89/،1/514الشعثاءأبوزيدبنجابر

042

216/سمرةبنجابر

87،193./1الانصارياللهعبدبنجابر

،818/2،23،25،28412،

133،04،214،243،2442،

،2531،26،263442

،743/2926،/1الجعفييزيدبنجابر

271

1/14الجاحظ

381382،/1الفقيميهرمبنجارية

637،832،833،/1السلامعليهجبريل

/2601،-5580،56،956574

04-27049/وهببنتجدامة

1/118سيالرومليحبنلجراح

،1/603العظوفأبومنهالبنجراح

-356(0،)36056

،2.342343/الشريفالجرجاني

،347،348،352،355،357

442،20.5015،11،5512

،1/61،2682جريجابن

،9280،381،38،382016،

41،764،7/2179-1،2،224،

43،،63041،241،681،916

377/2257،/1حازمبنجرير

272،،1/921الطبريجريرابن



،927،486،994،105،056

،967،897،831،2/7613،1

،126،325،493،442،452

،454،455،458،478048

،1،53174/الضبيالحميدعبدبنجرير

4،31(0،)36-364،374425،

،445،446،724،837/2182،

185

1/783البجلياللهعبدبنجرير

جزءبنحارثبناللهعبد-جزءابن

852()،1/154الباهليجزيأبو

130،2،192492/الجعابي

637،،4-1/11413درهمبنالجعد

638

)853(،1/426)؟(جعفرابو

1/331لحافظانيالارزناجعفرأبو

1/594الترمذيجعفرأبو

1/1،37الواسطيالاشهبأبولحارثابنجعفر

706،806

1/173البصريالاشهبأبوحيانبنجعفر

202،632،483-1/103الخلديجعفر

1/481،485الفارسيدرستويهبنجعفر

2044،144/الرازيجعفرأبو

280،2902/شرحبيلبنربيعةبنجعفر

1/70،6806الاحمرزيادبنجعفر

1/948السكريجعفربو

،1/911الضبعيسليمانبنجعفر

/2291،531

1/94،051الطيالسيجعفر

1/704الهاشميالواحدعبدبنجعفر

2125/عونبنجعفر

1057/جويبر()عنمحمدبنجعفر

1396/الخوارزميمحمدبنجعفر

1728/)364(،شاكربنمحمدبنجعفر

1505/شريكبنمحمدبنجعفر

1،367،372/"الصادق"محمدبنجعفر

،373،677/2،225261

1،271،341/الصندليمحمدبنجعفر

)364(

1525/الطاهريمحمدبنجعفر

1/)364-365(الفريابيمحمدبنجعفر

1/911التميميميمونبنجعفر.

212/النفيليجعفرأبو

2581/اللهعبدبنجندب

1/557جنيابن

،1151/(اللهعبدبن)إبراهيمالجنيدابن
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،781،782،813-8151،82

2/165

1/902الدقاقحكيمبنجنيد

1/1،65،652/2004،104جهلأبو

272،273،/1صفوانبنجهم

،3364،354،82158

1/47،3158جهمامرأة

لجوابابنالاحوص-لجواباأبو

76،/1يعقوببنإبراهيمنيالجوزجا

،77،83،84،69،89173(-

176،)538،،953454.561،

4،729،08،834/2702

،1/701،917لجوزيابن

183.185،186،187،172،

91.20،22،222،223227،

،242،942،253-ه23704،

582،،281،933،367،936

،372.3730،93.493304،

164،527،538،485553-،

562،456.565،567.،573

575،578-058،584،995،

،738،997،816817-918

1/685حفاد(بن)إسماعيلالجوهري

1،974057/لوضاعالهرويالجويباري

1/057لازديسعيدبنجويبر

،1/0،7183لحرميناإماملجويني

/2،936،371487،294،531

2522/إسماعيلبنحاتم

،1/111.521الرازيحاتمأبو

941،061،661،961.821،

21،3،9330،36،3679،36

.387،388،793104،424،

154،654،464،66468-،4،

147،794،536،953،475،

845،956.057،576،،958

،6281،63،96347،6486،

17،71،724،77078-4،78

،397،99700،830،8808،

11،8،8284،83/21،234،

53،481،581.561.091،

60،280،201،222،2232،

95،2144

،1/53.501الرازيحاتمبيأابن

801.012،941،531،621،

52،2452،0.260،32،933

،358،363،383.493،593



،793-993،428،043،431

،435،43847،4،478،487

01،5،522،528،532،533

،536537-5(،)54،5880،95

،6280،63-632،637،657

،658،396،896،507،712

،717،724،732،746،078

/20،2،77،185،334048

)366-367(/1الطوسيأحمدبنحاجب

،1/90،2264أسامةأبيبنلحارثا

265،/2441

1312/لعكليالحارث

)367-،1/013البصريعميربنلحارثا

،)376488،،784،786/2274

2937/المحاسبيلحارث

2691/مسكينبنلحارثا

2112/مضزببنحارثة

1/16،2،933حمدأأبولحاكما

0.34،363،373427،015،

،963،737،738،823،828

/2158

،1/17،71اللهعبدأبولحاكما

941،172.178،917،591،

،202،902،216،267،287

1،33،366،367،372،693

،993،941،042،424،443

،467،474،948،952،053

،586617-0،62،623،066

،661،067،496،741،745

،7481(،)76-767،786،697

،817،982،083،854/2،14

،41،94،011،161،921،243

،928،441،442،947048

853،/1النيسابوريبلالبنحامدأبو

458

ليالغزا=الطوسيحامدأبو

1383/الهرويمحمدبنحامد

،71701،/1البستيحبانابن

131،411،112،4719-41،

531،541،561،016،163،

168،916،174،791،112،

17،244،25،31،316،327

،9330،34،346،367،936

0،37.372-376،387،893

204،504،704،164،427،

424،434،474،154،464،



،47313،5،053،537،546

48،5،557،588،958،795

،706،616،628،962-631

،634،636،637،963-646

،648،711،718-072،724

،726،)972-734(،976،772

،977-782،784،7850،97

،397،897،99720،830،8

5،08،818،823،831،834

،984،2/14،41،51،63،901

،127،158،1760،02،302

،602-802،021،926-271

،928381،704

2791/موسىبنحبان

2148/،81604،/1هلالبنحئان

1/9.34053الوردبيأبنحبش

77/2،31218،/1ثابتأبيبنحبيب

1/)376(حبيببيبنحبيب

2112/العنبريشهاببنحبيب

)376-377(،/1أرطاةبنلحجاجا

70،680.601،6/2174

1/451،282الشاعربنحجاج

)377-،1/421الاعورمحمدبنحجاج

،)382،451،452،7122/17

2112.187،918/منهالبنحخاج

1/00.3513الثقفييوسفبنحجاج

،3146،/1العسقلانيحجربن

،77،83،84،69-89501،

601.111.121.511.121،

481،531،451،951،161،

175،178.10،220،2162،

،262،288.928،327،932

،361،368،936،373،386

،388164،174،042،142،

428،044،464،484،464،

475،476،294،17،5185،

527،534،564.565.،585

16،6،961،623.636،665

.666،396،973،762،777

،84،08481،.ب786-788،

،8169،81،828،8321،84

/2،62171،911،431،441،

481،164،175،176،187،

80،217،242،246،2203،

304

2294/حجرالهيتميابن



2381/أسيدبنحذيفة

1/4،31/2،32النهديموسىحذيفةأبو

141،257

88/2184،/1اليمانبنحذيفة

)383(/1نيالكرماإسماعيلبنحرب

2202/دشداًبنحرب

1/118العاليةأبيبنحرب

،1594/المصريالتجيبييحمىبنحرملة

،524،646/2791

1/944العلاءبيأابنالحرمي

1/697عمروأبوالرحمنعبدبنحريث

1/705.51،761،7928عثمانبنحريز

1/2.34،343147الظاهريحزمبن

1/0،33412ثابتبنحسان

عثمانبنلحسن=الزياديحسانابو

)383-/1شاذانبنأحمدبنلحسنا

،)384487

2911/المروزيإسحاقبنلحسنا

،1/18،2912الاشعريلحسناأبو

،383567،568،/2،936،534

538،553

،792467،/1البصريلحسن

195،،787،826/214،54،

،94،76،89،125،126،215

،921،243244،452،956

172(1/الخطيب)شيخبكرأبيبنلحسن

بنلعزيزعبد-التميميأبوالحسن

لحارثا

1،181/دومابنلحسينبنالحسن

،)384-386(655

1،432433/سخادةحمادبنالحسن

)386-،1915/لبجليالربيعبنالحسن

،)388،4770،65782

1/052رشيقبنلحسنا

235،236،/1اللؤلؤيزيادبنلحسنا

954،624،156.1،74274،

4،746،74،747.822/298

،1/521،122سفيانبنالحسن

،375،776897

574-548،/1العكبريشهاببنالحسن

،577957

98،،118/حيبنصالحبنالحسن

/2182،185

933،/1الواسطيالصباحبنلحسنا

0،34،)388(422،486،،588

،783197



-الخلألطالبأبيبنالحسن

الخلالمحمدبنالحسن

535،/1الزهريالرحمنعبدبنالحسن

536

1/80،7907الزياديعثمانبنلحسنا

)625(/1عرفةبنالحسن

1/228العلويلحسنابيأابن

1/584الجوهريعليبنالحسن

235،/1الحلوانيعليبنلحسن

،)938(،742977

223/الخلالعليبنالحسن

1292/لدمشقيعليبنالحسن

1705/طالبأبيبنعليبنالحسن

1،392492/لغزنويعليبنالحسن

،1/181المذهببنعليبنالحسن

0،24()093-493

1/90،2705المعمريعليبنالحسن

2913،226/عمارةبنلحسنا

5.-248/عياشبنالحسن

الفراتابن=الفراتبنلحسناأبو

)493-/1البوصرائيالفضلبنالحسن

)593

3151،34،/1مالكأبيبنالحسن

06

525-527

1،332،334/الخلالمحمدبنالحسن

،612-614،617،618،784

297

286-1،288/زيالرمحمدبنالحسن

974

1،657/لزعفرانيمحمدبنلحسن

،7964،07/215،1012

1/302العطارالمقرئمقسمبنلحسناأبو

1/577مكرمبنلحسنا

1/418الاشيبموسىبنلحسنا

1/587،797المؤدبالوضاحبنلحسنا

1118/الخشنييحيىبنالحسن

1/108السكونيإبراهيمبنلحسينا

)593-/1الصفارالهرويأحمدبنالحسين

)693

)793-/1الهرويإدريسبنلحسينا

،)993135.067

1/0،93المحامليإسماعيلبنالحسين

5،61/2172

1/563ليالمعتزالبصريلحسيناابو

1597/الجعفيحسين

1/608حبانبنالحسين



1/)993-الربيعبنحميدبنالحسين

10،)4،048738

1/226الدمينيحسين

،1/142(تمام)والدالرازيلحسيناابو

422

(44-020)11/لاولعبدبنالحسين

1/485،486الشيرازيعثمانبنلحسينا

1091/الاسودبنعليبنلحسينا

1/584الجوهريعليبنالحسين

،1165/طالبابيبنعليبنالحسين

705

،1/04،2422الكرابيسيعليبنالحسين

43،2،274،3422(04)

الازرقالفضلابن-الفضلبنلحسيناأبو

2414/الكوفيالبجليلفضلبنالحسين

1/002)؟(القاضيلحسيناأبو

1/952الذارعأبوببنمحمدبنحسين

2202/المعلمحسين

1948/التميميحسينك

363/214،/1الرحمنعبدبنحصين

1/128عاصمبنعثمانحصينبو

2291/حسانبنحفص

1/43،2،246247سليمانبنحفص

1،963046/السلمياللهعبدبنحفص

574-/1الحافطالاردبيليعمربنحفص

577

1/575الاردبيليعمربنحفصبن

،281،381004،/1غياثبنحفص

426،048،207

1411/البلوياللهعبدبنالحكم

،77131،/1عتيبةبنلحكما

،3124،3111،6/2182،183،

185،226

1،083/الخواستيلمباركبنالحكم

831

1/313جبيربنحكيم

229/حزامبنحكيم

2،937038/الحلاج

1/0.75157)؟(حماد

1341/لموصليإسحاقبنحماد

،70331،442-10/حنيفةابيبنحماد

،395،495،306،506751

،1/29،471،481،521زيدبنحماد

01،280،3،367،368-375

،377404،504،904،468،

946،471،472،،977،197



،308،2/63،07،9131،02

،212،213024،243

،8149،016،،0342،/1سلمةبنحماد

،375،3932(049-04،)905،

47،5،58812.6،063308،

1،81،812،833/2112،604

،1/174،603سليمانأبيبنحماد

1،31-316،357،377465،

532،4،72،726،727،772

/2،03،31،67،68201،151،

156،18،2912

بوجعفرعليبنمحمد=الوزاقنحمد

السكريميمونبنمحمد=حمزةأبو

بن)إبراهيمالاصبهانيحمزةابن

1/015محمد(

،367904،/1عميربنلحارثابنحمزة

488،794،786

656657،/1الزيّاتحبيببنحمزة

1،333/الدقاقطاهربنمحمدبنحمزة

،334.581656

2141،142/النصيبيحمزة

،1/0،03103السهمييوسفبنحمزة

164،914،482،155،652،

،653،738،748،755،756

،771،808837

2012-1/50حمشاذابن

،41-24214/نابغةبنمالكبنحمل

147

1/004الربيعبنحميد

204/الساعديحميدأبو

367،372،/1الطويلحميد

304،404،804،/2121،222

023-2232/لرؤاسيالرحمنعبدبنحميد

2202/،2161،167/مسعدةبنحميد

217/لمصيصيحميدابو

،33421،/1الزبيربناللهعبدالحميدي

015،017،،931،322،323

،354،358،367904،014،

488(،)894-،624،647،658

5،07،716،975-784،786

،978/2187،918،091،391،

591،102

1257/الاندلسيفتوحبنمحمدالحميدي

585،(،014-04)1/9إسحاقبنحنبل

786

1/788حنزابةابن



1/411خويلدبنحنظلة

1/913.041سفيانأبيبنحنظلة

،-3،801.11،1316،/1حنيفةأبو

91-1،2،26،92-32،34،38

،93،57.950،6،68551،

561،158،161165-،167،

168،171،173،174،176،

177،183،188،918،191،

50،260،216،2،223،232

1،25-253،256-925126،

271،27-ه263،264،267،

،277-285،2870،92192،

،392-8921،03303-803،

0،311،314،31-931-322

4،32-326.033،337،338

4،34347-1.35،356-358

،367،376،384-386104،

204،904،014،114،134-

164،142،425،426،،043

431،433،435،436،424،

444،452،534،954،465،

468472-،474،477،481،

482،483،486،694894-،

92

07

99

12

27

42

79

13

26

37

06

85

99

91

27

52

62

59

60

،5،511،515،052-527

5،،533،537،53824،5

،5،546،056،566-568

،5،572،586-595-795

،5،206،306،506،606

،6،616،617،624-625

،6،632،635-6370،64

،6،643،646،648-065

،6،657،664،671،496

،6-007،207-407-907

،7،715-717،721،724

،7،7279،72،073-735

،7،745-974،752،757

،7،976،7750،78،784

،7،978،297-497،797

،7،208،408،908-811

،80،82،822-824،826

،8،838،842،843-846

،8،2/5،6،11،92-31،55

،،67-07،74-76،19،29

،،79-99،101،201-401

،1،127،147،914-151

،1،156،921،254،027



،274-278،335،555-558

،056572

1/414لحوارياابيابن

1/687الاندلسيحيانأبو

2011/الاحمرخالدابو

2621،413/لحذاءاخالد

2902/الدمشقيروحبنخالد

-014)/1القسرياللهعبدبنخالد

134،)448

223/القرشيعمروبنخالد

835/2125،/1معدانبنخالد

2916/لحذاءامهرانبنخالد

1772/نافعبنخالد

608/2142،/1نجيحبنخالد

793-1/993هثاجبنخالد

-4)1/13مالكأبيبنيزيدبنخالد

414،).7459

،1/944الرشيد(هارون)جاريةخالصة

054

2433/عديبنخبيب

1368/كعربنخثيم

387،،1/69،451،551خراشابن

48،6148

294،912/الطائيخزامة

،1/182،47،24،26267خزيمةابن

.346،367.936،373184،

948،015.053.056،996،

5(،)71.774/241،14،15،

-62،64،335.381442

1014/خصيبام

،2526،،1/01،51البغداديلخطيب

،03،3353،،74،39،99001،

112.126128-،135.481،

521،951،016،166،172،

177،178،018،181،183-

188،29149-1،10،2202،

502-70،201،2412-162،

17(،)2-262،263-268،271

،273،275،278،282-284

،288003-4.03-3174،32

.932،033.331،333،334

0،344،34،934،3580،36

،363-365،368،373-383

،386،938-493،693104،

204،014،914،433،424،

474،154،544،954،462،



،463،465،473،474-478

،488،205،516،052-522

،526،527،528،053،953

،054،545،5!8،954-551

،554،056-562،566،567

،573-582،584،58779،5

،995،306،406،606،614

،615،617-062،622،624

،625،627،6361،65-654

،657،966،712-714،728

،735،7381،74،745،747

،748،757-7681،77،773

4،77،777-9771،78-785

،787،978،397،797،997

،813،816،817،981،842

،843،085،2/5،555571

1/00،2102(يوسفبن)أحمدخلأدابن

2166،172/البغداديأسلمبنخلاد

927،937،/1(لحنبليابكر)أبوالخلال

083

محمدبنلحسنا-(الخطيب)شيخالخلال

1/221،123حلدةأبو

1/736بيانبنخلف

65

294،921/سالمبنخلف

1052/قاسمبنحلف

1914،653/الجمحيحليفةبو

1/916،363،لحافظالخليلي

،938،704،416،422،051

،528.568-0572/455

،1/13،501لحافظاخيثمةابيابن

801،901،،285،286-928

،325458،954،464،466،

51،5،627/2911،143

1/17الجعفيالرحمنعبدبنخيثمة

364،378314،/1النساليخيثمةأبو

بنأحمد-لحافظاخيرونابن

خيرونبنلحسنا

1/423دارةابن

،1/311،321ارقطميلدا

741،841،651،571،781،

971،181،191،291،391،

591،302،902،112،372،

962،072،832،003-303،

70،301،37،321،334،33

67،309،389،3014،714،

914-124،724،444،544،



،453،945،468،478،482

،4870،51،528،548،055

،056،574،575،585-306<

،)612،614،615،617-062

،623،626،627،636،656

،711،712،717،721،735

5،74،975،768،771،773

،977،078،785،7881،97

،997،208،408،808،811

،813،816،817-981،821

،823،826،828،844،845

-2/17،21،03،31،111،114

،125،913-141،161،166

،017-172،174-176،183

261

،1/42(الرحمنعبدبنالله>عبدالدارمي

431،894،/2478،518

،1184/"القضاة!قاضيالحنفيالدامغاني

564

2318/السلامعليهداود

1/091الازدياميةبنداود

1636/لمروزيأميةبنداود

،2016،161/البرلسيداودأبيابن

66

017،184،502

374/2916،/1الحصينبنداود

،77،83501./1نيالسجستاداودأبو

611،571،061،671.091،

،235.313،3435،34،376

،387،938،793514،423،

427،434،474،154،947،

005.105،805.615.،531

465،575.056.577،584،

585.50.617،69،62647،

.7960،736.74،781-783

1،81،8366،84،847/2-32

،3453.011،511،421،271،

134،913،421.541،581،

641،651.671،917.691،

502،80،2112،12،2572،

952،928

،1/801،281.017الطيالسيداودأبو

2،72/2222

2257/العطارالرحمنعبدبنداود

1/073المدنيعطاءبنداود

281066،/1الظاهريعليبنداود

936073-/1زهيربنعمروبنداود



895(،4-41417)/1المحثربنداود

377723،/1هندبيابنداود

236/نصر(بنحمد)ألمالكياالداودي

2/543الدجال

1/632،0،832،83648دحيم

المكيحمدأبنيوسف=الدخيلابن

1/118سمعانبندراج

1/066دريدابن

1/667دعبل

،1/51،2942السجزيحمدأبندعلج

-263،26717(4-124،)571،

742

1/665المؤرخدقماقابن

1/685الدقيشأبو

82/2،641،/1العيددقيقابن

1/783المزنيسعدبندكين

،1/463،205ديالبغدالدنياأبيابن

،396297

،1/92الجهميالقاضيدوادبيأابن

،272895،995،/2144

1/915(الله)عمدلحافظاالدورقيبن

بنمحمدبنأحمد-دوستابن

دوستبنيوسف

67

،636658،،1/604لحافظاالدولابي

4،82-827158

دومابنلحسينابنلحسن=دوماابن

1/385(الحسينبن)عليالاكبردوماابن

ديزيلبنإبراهيم=لحافظاديزيلابن

1/44،2248اللهعمدبندينار

1/132،4،08/21،939ذئبأبيابن

313472،/1المرهبياللهعبدبنذز

835/2287،003،/1لغفاريذرابو

لهرويحمدأبنعبد=الهرويذرأبو

1/944العبسيذفافة

،1/17،481،531،177،178الذهبي

183،186،591،891،102،

40،250،221،261،2172،

182،،228922،231،233-

،263292،،392992،503،

1،319،32،933،366،367

،936،593104،604،704،

174،914-142،426،284،

942،943،544،644،954،

674،475،476،005،105،

185.052،452،527-0،53

945،525،567،576،،583



،585،606،616،618،961

0،62،!23،625،634،963

،644،645،654،731،735

،7451،76،977،783،786

،7871،084،08،708،982

،831،983،844،848/2،54

،022،936048

،1/691،1،72/2891الذهلي

552257-

2604/اليدينذو

1575/محمد(بنالله)عبدالراجيانبن

1/411إسحاقبنرافع

634/2917،604،/1خديجبنرافع

1/688فيالكوالنحويجعفرابوالرؤاسي

1/196(عيسىبن)عليالنحويالربعي

2044،144/أنسبنالربيع

1/118الملاححبيببنالربيع

254-1،924/لمراديسليمانبنالربيع

،256،258،342،)421-423(

،948،094،394،594،657

،965،685،396،496،975

/2891

1/021صبيحبنلربيع

1/037خطافبناللهعبدبنالربيع

1508/اللاذقيمحمدبنالربيع

،1،24591/لرأيربيعة

،642،643،2/39،902215،

216،258

1/138حيوةبنرجاء

،(424-4)1/4،3523ال!نديبنرجاء

794

-1/457577مرخىبنرجاء

الرحمنعبدبنمحمد)الرجالأبو

270،2802/(حارثةابن

الرحمن)عبدالرجالأبيابن

2/702،802محمد(ابن

1/93لحنبليارجبابن

رزقبنحمدابنمحمد-رزقابن

رزقبنحمدأبنمحمد-رزقويهابن

،2091،112/الايليحكيمبنرزيق

13،241،2266

10.71117/الكوفيلاسديرزينابو

2534/العقيليرزينأبو

الزهريعمربنالرحمنعبد=رسته

نيالاصبها

2.374،473952/لحفيدرشدابن



1/687الاستراباذيالرضي

(-426)1/425مصقلةبنرقبة

2421/الغفاريرهمابو

1/627لجراحابنرؤاد

1/928عبادةبنروج

833834،/1الفرجبنروج

1/45إسماعيلبنلواحدعبد،نيالرويا

2937/لقيسيعمروبنرياح

1/555،655رياشأبو

2911/قدامةبنزائدة

217.02/السرخسيأحمدبنزاهر

2654/الزبرقان

1/313الياميزبيد

1/944،076بكاربنالزبير

،1/801.012لمكياتدرسبنالزبيرأبو

128،/244،478،947،048

1/118سعيدبنالزبير

1/796الاسداباديالواحدعبدبنالزبير

248،94/عديبنالزبير

2221،123/،1/64العوامبنالزبير

792،352722،/1حبيشبنزر

1/048زرعام

-2.61/،1/414الدمشقيزرعةأبو

621،017،171

،1،011911/لرازيزرعةأبو

،125،156،182،933،346

،367،936،371،387104،

،422،448،045،451،466

،467،474،205،532،536

،)568-057(.995،106،617

،063،631،963،796،073

،774،781،808،811،813

،834/2،02،21،52.62،158

،176،802،925441

63680،8908،،1/011الكمثيزرعةابو

نيالزعفرمحمدبنالحسن=لزعفراني

،1/50،3264الهذيلبنزفر

436،295،395،/2174،274

2،278927/السلامعليهزكريا

1/318المصريأبانبنزكريا

1/831الخزاعيزكرياابيبن

،1/42،52،611،682الساجيزكريا

604،614،(6249-24،)494،

805.556،656،586،686،

396،40،704،714،7747،

0،97،823،853/2456-5،

581،176،302،062

2162/،1/004عديبنزكريا

6



1/911معظوربنزكريا

1/111،102صالحبنزمعة

834،/1ذكوانبناللهعبدالزنادأبو

/294،2،925062

803،374،/1الزهري

،038،381،382994،405،

90،594،5.58100،6618،

1،641،65/20،9261،541،

187-091،291.59179-1،

10،241،2،271331

2891/الزهرياخيابن

1/411الاقمربنزهبر

1/437سلمىابيبنزهير

1،112118/النميميمحمدبنزهير

2925/المروزيمحمدبنزهير

2112/معاويةبنزهير

1/058(حنيفةبيأ)جدزوطى

1/486بيالاعرازيادبوا

1/525"دلويه"أيوببنزياد

967/294،/1أسلمبنزيد

1/455.555النحويالانصاريزيدأبو

2925/ثابتبنزيد

2923،262/حباببنزيد

07

1/118الرديحتانبنزيد

1818/لزرقاءأبيبنزيد

1165/الحسينبنعليبنزيد

1/14وهببنزيد

،1/706(يوسفبنالله)عبدالزيلعي

0،96/2181،911،138،178

228/المدنيالانصاريلسالبابو

276/جنادةبنسلمالسائبأبو

يزيدعبدبنعبيدبنالسائب

966076،/1المطلبي

1/892،788يزيدبنالسائب

الساجيزكريا=الساجي

22،93793/(إبراهيم)زوجسارة

1/468،472،473الافطسلمسا

،1،708/242/عمربناللهعبدبنسالم

،43،09،68158،915

()1/942عصامبنلمسا

،1/183،186لجوزياابنسبط

187،1،22-223،231،232

،234،235،236565،713

2038/سبعينابن

،73132.182،/1الدينتاجالسبكيابن

،342488،948،594،/2936



1971/(الدين)تقيالكبيرالسبكي

،1/001،921لسخاوي

013،10،2،2620،34456

1854/اللهعبدبنسختويه

85(4)853-/1مازياربنسختويهابن

2،76/(كريمةبيابن)إسماعيلالسدي

،77104

السراجإسحاقبنمحمد=لحافطاجالسز

،2913/الأمويعمروبنأحمدالسرحابن

691

،2104/سعد(بنالله)عبدسرحأبيابن

304

145،543-1/537الرازيسريجبيأابن

234،/1البغداديالعباسأبوسريجابن

1،65653

،1911،123/سعدابن

161،162،166168-،792،

،9920،03،316،345،378

،431،471،531،395171،

،721،733،768،782808،

،813،823،844/2،94،52

،531،210،22253

1/551،331الحافطالادريسيسعدبو

1/485الاسماعيليسعدأبو

1/411سمرةبنسعد

2044،144/نيالصاغاسعدأبو

،1/17،492وقاصأبيبنسعد

/2125،1،317049-04

2511/نصربنسعدان

2167/يحيىبنسعدان

1/313،352،جبيرسعيدبن

،353،382،468-472،473

،844،2/8،41،45،79،89

،253،442،452،455048

جعفربنا!نجا=جعفربنسعيدأبو

1093/لحرقيسعيدبو

1،681،835/الخدريسعيدأبو

/2،65137،،9240،03481

1416/الرواسسعيدأبو

1/407القداحسالمبنسعيد

،1،256805/المقبريسعيدأبيبنسعيد

783

1/)942-الباهليقتيبةبنسلمبنسعيد

،)043852

1066/الضئيسليمانبنسعيد

-431(،043)1/الضبعيعامربنسعيد

443

2122/الجمحيالرحمنعبدبنسعيد



الدمشقيالتنوخيالعزيزعبدبنسعيد

1/،497846

2112/عفانبنعثمانبنسعيد

،1/947،048عروبةأبيبنسعيد

/2،53991،00،210،2012،

11،213،2،222223

1195/البرذعيمحمدبنسعيد

24.5502/مريمأبيبنسعيد

1،618،818/2،79/المسيببنسعيد

،89،224.331453

325،475./1منصوربنسعيد

،624/2126

1833/هلالابيبنسعيد

03،75./1الثوريسفيان

،08،981224-12،16،2482،

1،26،262،268،285،928

،592،8034،31،3181،36

0،37.371.376،377،693

(431943-،)144،453،046،

461،465،473،474،،522

،533.537056،20،6161،

18،6،622.6260،64171-

4،71،716،717.725،073

72

،078،783،5970،81،818

،844،845/2،31-34،48،94

،79،112،114،125،126

،181،182،184،185،218

،022،222،223،025،251

،258،926،478،567،571

572

2167/حبيببنسفيان

2893/،1/54،46حرببنسفيانأبو

1021/حسينبنسفيان

،91،421،-1/1316عيينةبنسفيان

941-151،916،017،162،

،261،262،268،928318-

،322،348،368،377904،

014،164،425،438،-943(

144،)458،948،294،394،

0،52895.0،61.623،627

،646،6584.71،597812،

5،814،82،834،835845،

/2،19123،913،041،186-

091،391-691،891،002،

10،211،213،2،222422،

04،214،243،244،2257



-424)،274174،/1وكيعبنسفيان

434،)548

1/634عمرةابيبنسلام

،(4)1/043،43مطيعأبيبنسلام

471

626)444(،1/القيسيمحمودبنسلامة

1615/سالمبنسلم

1/544الزاهداللهعمدبنسلم

1/118العلويسلم

1852/الباهليمسلمبنقتيبةبنسلم

674،،88673،/1الفارسيسلمان

1،85/2184

،150،5705/عنهااللهرضيسلمةم

108

1844/لحافظالخزاعيسلمةأبو

1/6،030،35المروزيسليمانبنسلمة

356

2257/الميسابوريشبيببنسلمة

،1618/عوفبنالرحمنعبدبنسلمةأبو

،747/246،451،80،2902،

384

1/525القاضيعمروبنسلمة

1،616/2174/الفضلبنسلمة

(44-4445)/1كلثومبنسلمة

1/77،33/2125!،كهيلبنسلمة

عبدالرحمنبوالسلمي

،1/175.015(الحسينبنمحمد)

17،61،72.7856،81817

2511،116/أخضربنسليم

1465/المقرئعيسىبنسليم

2286/السلامعليهسليمان

2225/بلالبنسليمان

1747/سليمانبنجابربنسليمان

1/735الحنفينيالجوزجاسليمانأبو

926،367،/1حرببنسليمان

044،468،946،197

2،937384/نيالدارسليمانابو

1/365العقيليداودبنسليمان

،254/ديالبغدالهاشميداودبنسليمان

،5657

1/475شرحبيلبنتابنسليمان

1/29التيميطرخانبنسليمان

-)1447/البهرانيالحميدعبدبنسليمان

448)

1/393الدمشقيالرحمنعبدبنسليمان

4(،-447)1/45)؟(اللهعبدبنسليمان

458

1446/الحرانياللهعبدبنسليمان



1/445الرقياللهعبدبنسليمان

1/454،446الرقياللهعبيدبنسليمان

،1114/المدنيفليحبنسليمان

،)448-451(977

2913،591،891/كثيربنسليمان

1/404المغيرةبنسليمان

289،50،260،2902/يساربنسليمان

لحافطالسليمانيعليبنأحمد=السليماني

239/،1/411جندببنسمرة

،23184،/1السمعانيابن

186،187،11.2223،422،

،227،923،268،0،33،331

،364044،0،75831

984058،/1ال!مناني

2693/السنابلأبو

1/0،52588الحافظالسنيابن

377-382،/1داودبنسنيد

(154452-)

1/263زيادبنسهلأبو

592892،/1الساعديسعدبنسهل

294،921/منجاببنسهم

السهمييوسفبنحمزة-السهمي

2112/(حبيببنبكربنالله)عبدالسهمي

،1/5،08708صالحابيبنسهيل

،835/2،258925

1/073سواربناللهعبدبنسوار

1/037قدامةبناللهعبدبنسوار

1/815السوسنجرديابن

،1/301،165الحدثانيسعيدبنسويد

،652،083،831/2271

1/548الكلبيعمروبنسويد

200،2،231232/نصربنسويد

سياربنمحمدبناللهعبد-سيارابن

1686/سيبويه

لشريفالجرجاني-الشارحالسيد

2054/سيدهابن

1/992جابربنسيف

،255-2،923258/سليمانبنسيف

262

1.03،316/سيناابن

/2،033،038،412،414416،

،421،444،447،045،463

،946-471،473،475،484

،494-694،305952

1/283،2921،03،324،السيوطي

،372،373737



إبراهيمبنحمدأبنلحسنا=شاذانابن

1/0،58(إبراهيمبنحمد)شاذانابن

41،6617

2211/عامر(بن)الاسودشاذان

36263-1/0نيالشاذكو

2937/إسحاقأبوالشاطبي

1،661،664/لمطلبيالسائببنشافع

،666،966067

1،17،18/)الامام(الشافعي

0،2،21،27،31،38.93،42

،53،66،68،0790،1،132

135،161،017،،918791،

،218،9210،24،241242،

،247،924،025،252-254

،925،026،261،275،028

،282،336،421-423،434

،436،437،441948-694،

.052.521.537-953،557

،558،406،9060،61،646

،)657-714(.073،745،975

0،81،9810،82،822،2/8

،1213،،1518،،22،25،98

،39،49،79،99101،501،

901،121،15.1123،،913

،153،916،018،187،918

،091،591،102،222،225

،923،246،262،926-271

،273،371،382114

1/901(لاعمىا)فعيالشا

1/594الشافعيابن

2512/الشافعيبنتابن

1.745/298/لسافعيرفيق

1/014شاقلاابن

1/02،12شامةأبو

،1/601،531شاهينابن

451،631،178،917،591،

01،3،387874،015،845،

055.058،.773847

073،/1القاضيالكوفيشبرمةابن

/2491،942

،1/186،187الذهليفارسبنشجاع

293

،1/111،466السكونيالوليدبنشجاع

/2491

2317/اوسبنشداد

،275896،،1/1،222القاضيشريح

/289،062

،1،96016/النخعياللهعبدبنشريك

67



،916،177،363،)452-454(

،513،514،706،806،061

1،612/182-185،223

122-1/77،29،4980،1،شعبة

،124،128،014،314،378

،504،438،611،617،064

،748،4970،08،837،983

،084،2/31،112،148،222

،223،226،241،244،926

478

1012،121/عباسابنمولىشعبة

318،554/2،79،89،،1/912الشعبي

125،511153-،0،22122،

424،453

2165/الواسطيأيوببنشعيب

1093/نيالحزشعيبأبو

2.925062/حمزةابيبنشعيب

بنعمروبناللهعبدبنمحمدبنشعيب

-2175177/العاص

1،16/2،025،251/سلمةبنشقيق

454

1/396الشنفرى

،2182/العحويالرحمنعبدبنشيبان

183،185

76

1/263فزوخبنشيبان

،1/2،34924نيالاصبهاالشيخأبو

405.505.015،17(59-15)،

052،534.535،537،،538

045.218

1775/عليبن)محمدلطاقشيطان

1/167الوزيرعئادابنالصاحب

593،،1491/الحافظصاعدبن

9941-0،5،652/2166

،1/171الحافظالتميميأحمدبنصالح

20.501،5454-945()

712/255،/1حنبلبنأحمدبنصالح

،1004/)ذكوان(لزثاتالسمانصالحأبو

/2168

،1/18،487الفراءصالحأبو

894

2011،512/كيسانبنصالح

235،،1171/(جزرة"محمدبنصالح

.236،036،)945-463(،561

1،74،742،747،771،982

،847/245

صالحبناللهعبد=المصريصالحأبو

1/537الاصبهانيمهرانبنصالح

1/012،121التوأمةلىموصالح



1/958صبج

1/037حرملةبناللهعبدبنصخر

1037/الحاجبيمحمدبنصخر

1/912البغداديلحسينابنصدقة

2191،312/أميةبنصفوان

1/083سليمبنصفوان

2003/عئالبنصفوان

1/038السكسكيعمروبنصفوان

2122/المطلبعبدبنتصفية

2062/الكوفيصفيةأبيابن

مغولبنمالكبنالرحمنعبدبنالصقر

1/،)463-464(1،51752

،1-1/49،10130الصلاحابن

126،178.1.650،73،731

،743157

الصلتبنمحمدبنأحمد-الصلتابن

1/804صهيببنمحمدبنص!يب

،1/491البغداديعليأبوالصوافبن

9،54155

333،.237042-/1لحافظالصوري

385

1/335(الحنفيعليئبن)حسينالصيمري

281،/1""النبيلمخلدبنالضحاك

77

،693،056،618،621،2/142

916

1/057مزاحمبنالضحاك

597(،4-46568)النخعيصردبنضرار

بنأيوببنمحمد=الحافطضريسابن

ضريس

1/622(عياضبن)أنسالمدنيضمرةبو

أحمد(الامام)صاحبلمشكانيطالبأبو

/1،844/255

1،39،184/السلفيالطاهرأبو

40،2،25793!

1216/لزبيريمحمدبنطاهر

2161/الفقيهالزياديمحمشبنطاهرأبو

334/!المخلصطاهربو

،18-ه1/183المقديميطاهرابن

188،1،22،222-226،231

،233،234،236.237،238

504،408

787،،1/041،678وسطا

2/34،79،89،931-241،

042،142.253

،1/891،2،37805،715نيالطبرا

236،108،483،2/77،121،



،122،143،144،902،021

381

،1/83،492،195،295ويلطحاا

595،346،956،573،2/41،

96،531،851-261،861،

071،971،181،481،681-

091،491-691،891،102،

302،502،802،012-412،

612،712،452-652،804

976(،)1/468اللهعبيدبنطريف

833834،/1بيأامرأةالطفيلأم

88992،/1واثلةبنعامرالطفيلابو

2504،443/اللهعبيدبنطلحة

1،547624/جعفربنمحمدبنطلحة

1/425مصزفبنطلحة

1/153،)468-473(،حبيببنطلق

197

1/566طولونابن

1/99،966لطبريلطيبأبو

237،/1لجبار(عبدابن)مباركلطيوريابن

،923042

،87041،،1/16المؤمنينأمعائشة

،382.6950.84/2801،186-

،391،591،7910،02-214

،217،227-233،492،203

،381،384،69360،4،446

1/381طلحةبنتعالشة

لسدوسيالفضلبنمحمد=عارم

2117/عاصمبيأبن

362،374695،،1/041الاحولعاصم

2433/ثابتبنعاصم

1/79ضمرةبنعاصم

1/693نيالعئاداعاصمأبو

1/911.325الواسطيعليبنعاصم

3205،25-2،34/كليببنعاصم

261/المنذربنعاصم

مخلدبنالضحاك=النبيلعاصمأبو

،71-1/0713النجودأبيبنعاصم

.722018

1/118القاضيعافية

،4-204442/(مهرانبن)رفغلعاليةأبو

524،534،458

1/955(مالكبنلحسن)االشاميالعاليةأبو

،()1/473البغداديإسماعيلبنعامر

،758218



289/)؟(سعدبنعامر

2158/وقاصأبيبنسعدبنعامر

1،718027/الزبيريصالحبنعامر

1604،804/صهيببنعئاد

2123/الزبيربناللهعبدبنعباد

)473-،1/473البصريكثيربنعباد

)474

1/181،474الرمليكثيربنعباد

2693/الصامتبنعبادة

538045./1لجماًلاالعباسأبو

،01-1/501،6018الدوريعباس

111،54،3084،148،834،

484،575،6،7450،81،82

/2952

1/076هاشمبنيزيدعبدبنلعباس

337،/1العنبريالعظيمعبدبنعباس

،34710،6853

226375،/1المطلبعبدبنالعباس

1/043مصعببنالعباس

1/282مزيدبنالوليدبنعباس

1/322نيالبحرايزيدبنالعباس

-)1/567الهرويذرأبوحصدأبنعبد

568،)574576-،957

2991،414/الكشيحميدبنعبد

10،12،844/لثعلبيعامربنالاعلىعبد

845

2165،171/الاعلىعبدبنالاعلىعبد

1/464المساورأبيبنالاعلىعبد

282،/1الدمشقيمسهربنالاعلىعبد

436،444،523،4.52525،

(531-532،)846

1465/صلوبنالاعلىعبد

1،325/الحاقطلحنفيقانعبنالباقيعبد

،326،327،343،345،382

،431051

26،37،/1البرعبدابن

123،013،45،2،255256،

،2610،92،192،992503،

،803،317414،514،،432

486،.5380،54،795،627

،658،664،666،596171،

،818/2،67184

،2181/،1453/الإشبيليالحقعبد

183

بنمحمد-الحكمعبدابن

عبدالحكمبناللهعبد



211/السيالكوتيالحكيمعبد

منصوربنالخالقعبد

209/الانصاريسعيدبنربهعبد

13،2412

نافعبنرئهعبد

أبزىبنالرحمنعبد

/2الاسودبنالرحمنعبد

الحكمبنبشربنالرحمنعبد

/2117

نفيربنجبيربنالرحمنعبد

بشيربنالحكمبنالرحمنعبد

32)/1سلمانابن

المصريخالدبنالرحمنعبد

891

داودبنالرحمنعبد

/2الزنادأبيبنالرحمنعبد

151،،925062

الافريقيزيادبنالرحمنعبد

021

أسلمبنزيدبنلرحمنعبد

سلمانبنالرحمنعبد

الغسيلبنسليمانبنالرحمنعبد

شريحبنالرحمنعبد

5،512

1/915

،1،211

1/388

1/792

32-34

،1/044

1/982

5533-)

،2/145

1/342

،51-57

،1/911

/1967

2/302

1/388

1/168

08

1/305شمبةبنالرحمنعبد

اللهعبدبنالرحمنعبد

،1/555الاصمعي"أخي"ابن

،556396

،1102/البجلياللهعبدبنالرحمنعبد

،355981

1/504ديناربناللهعبدبنالرحمنعمد

بنعتبةبناللهعبدبنالرحمنعبد

المسعودي=مسعودبناللهعبد

2217/مسعودبناللهعبدبنالرحمنعبد

،1/345"رسته"عمربنالرحمنعبد

،346533-537(،)218

2003/عوفبنالرحمنعبد

2212/محمدبنالقاسمبنالرحمنعبد

11،61/2175/ليلىأبيبنالرحمنعبد

1،463/مغولبنمالكبنالرحمنعبد

،464752

1638/حبيببنمحمدبنالرحمنعبد

1186/القزازمحمدبنالرحمنعبد

المقرئلرحمنعبدابو

1/173،413يزيد(بنالله)عبد

،1/42،08مهديبنالرحمنعبد

1224-12،017،،345،354



،361،367،368،03790،4

،4311،4751،5،533-537

،648،964،796،712،721

،722،2/52،5415،1،182

691،258

1/465النخعيهانئبنالرحمنعبد

1/267الواعطالرحمنعبدأبو

بنيزيدبنالرحمنعبد

1/138الازديجابر

،2512/الرازيسليمانبنالرحيمعبد

167،171،232

1،366،367/منيببنالرحيمعبد

823

،85171،،1/48الصنعانيالرزاقعبد

،2819،54،646،654171،

،712/2411،127،04142-1،

916،991،00،210،2226،

،25758،20،27048،531

-54)1/5لبزيعيعمربنالرزاقعبد

546)

318223،/1هارونبنالرزاقعبد

1/021حرببنالسلامعبد

1،934/لوابصيالرحمنعبدبنالسلامعبد

546-547()

81

1/)547-الحضرميمحمدبنالسلامعبد

)548

566،/1الوارثعبدبنالصمدعبد

/2،62202

1/335المعذلبنالصمدعبد

1/627(الفضيل)خادميزيدبنلصمدعبد

1/613الازجيالعزيزعبد

1/54ثابتأبيبنالعزيزعبد

1،024/التميميلحارثبنالعزيزعبد

،)548-553(،393562

1/292الطبريحسنبنلعزيزعبد

1/436،0،78835الدراورديالعزيزعبد

1913،431،425/صهيببنالعزيزعبد

،1618/الماجشوناللهعبدبنالعزيزعبد

126

1/40،6906الهنديالفنجابيالعزيزعبد

1/356المختاربنالعزيزعبد

1/618القرشيمعاويةبنالعزيزعبد

،1/002،102النخشبيالعزيزعبد

222-ه23

1/353الحنبليبدرانبنالقادرعبد

،1192/القرشيمحمدبنالقادرعبد

4،03665

1183/البغداديالقاهرعبد



352،/1الجزريمالكبنالكريمعبد

374

1/785الزبيبيإبراهيمبناللهعبد

-476(،474)/1القاضيأبيبناللهعبد

973

1/5،34768الجصاصأحمدبناللهعبد

،1941،182/حنبلبنأحمدبناللهعبد

191،502-80،2،246،276

،343،347،038،381-477(

،)478،5134،51،954461،

،396.971.757،816،843

/2335

1،286/خيثمةأبيبناحمدبناللهعبد

،287288

1/913المروزيالصديقبنحمدأبناللهعبد

1/175عدتسبناحمدبناللهعبد

لحافظ=االاخرمبناللهعبدأبو

يعقوببنمحمد

،387446،/1الاوديإدريسبناللهعبد

565،،656/2،33.34651،

661،172،173،178

1/892اوفىأبيبناللهعمد

1/902الضريرزاذانبنأيوببناللهعبد

،2541،534/الاسلميبريدةبناللهعبد

456

محمدبنبكرابيبناللهعبد

،1/165حزمبنعمروابن

/2011،091،11-241،2422

957058./1الصيرفيبكيربناللهعبدأبو

1/954التميمياللهعبد

1/994الجصاصاللهعبدأبو

1102/لاصبهانيجعفربناللهعبد

،1/951درستويهبنجعفربنادلهعبد

،9269،31،3220،33478(-

487،)5،62247

1/0،92192الرازيجعفربناللهعبد

083831،/1جعفرالرقيبناللهعبد

285،/1جزءبنحارثبناللهعبد

0،92-9925،03،932/2902

1/892نيالنجراالزبيديلحارثابناللهعبد

2262/المخزوميلحارثابناللهعبد

1/622عليبنلحسنابنلحسنابناللهعبد

1/118حريزأبوالحسينبناللهعبد

1/475الامليحقادبناللهعبد

331،/1الانطاكيخبيقبناللهعبد

،)487(843



،1/961،282الخريبيداودبناللهعبد

432،438،943،/2183

1622/ديناربناللهعبد

2231.512/الزبيربناللهعبد

،1/43،2542سمعانبنزيادبناللهعبد

247

1،066/لمطلبيالسائببناللهعبد

،661067

()1994/)؟(سعيدبناللهعبد

1/994الاشجسعيدبناللهعبد

1994/المقبريسعيدبناللهعبد

(151)1،463/)؟(صالحبناللهعبد

1115/العجليصالحبناللهعبد

،1115/الليثكاتبصالحبناللهعبد

،6181،62،752/2891،802،

454

1/173الصفاراللهعبدأبو

1/008الصنابحياللهعبدأبو

-2041142/طاوسبناللهعبد

،115،112/عباسبناللهعبد

.318.375،382514،946،

0.550،61،623،624،634

0،710،75،787،8334،84

،845،2/8،37-93،45،46

،63-66،72،89،9910،1

،011،124،127،138-014

،142،143،151،152،154

،016،161،164-166-168

،017،923-242،244-246

،025،253-255،026،263

1،034،32،381،3830،93

،493،693،453،454،455

،458،947،048،052،523

،537955

بنالرحمنعبدبناللهعبد

2917،018/المكيالحسينأبي

1/646العابدالعمريالعزيزعبدبناللهعبد

1655/الصفارعثمانبناللهعبد

1118/عقيلابوعقيلبناللهعبد

1،995/المدينيبنعليبناللهعبد

،7220،82/245

282،327،،151،041/عمربناللهعبد

،932،618،622،634،638

0،75،7511،08/2،70،212،

،0304-44،94،0.5،71،76

،82،88،09،29111،411،



،118،121،122،158-016

،164،181،188،217،231

،232،253،693،554556

1021/عاصمبنجعفربنعمربناللهعبد

،1/181العمريحفصبنعمربناللهعبد

5،08،708/2111،113

(55-13)1/12الرماجبنعمربناللهعبد

534،/1الاصبهانيالزهرىعمربنللهعبد

536

582،،1411/العاصبنعمروبناللهعبد

،622/2،9،81،39127.،013

171.175917-،181،103،

2،03567

(515-4)1/13المدقريعمروبناللهعبد

1/743الواقعيعمروبناللهعبد

،29313،/1أرطبانبنعونبناللهعبد

،725/2518

215/الفضلبناللهعبد

،9708،/1المباركبناللهعبد

،79141،551،561،158،

916،171،11،216،2482،

،268،282،92860.30،35

،356،361،386،387804،

عبد

عبد

عبد

عبد

،431،435،438،943،474

،545،567،584،588،958

،615،962،63.،648-065

،714،717-072،725،735

،736،7972،08،823،827

،835/2،03-32،012،121

،123،124691-0،02-023

،232261

1/513الازديمحمدبنالله

1776/لاساميأسامةبنمحمدبنالله

1،791،337/البلويمحمدبنالله

،742743

جعفربنمحمدبنالله

()1/523"بأرميةالخان!صاحب

،1/215القزويعيجعفربنمحمدبنالله

(0)52-522

()515-1517/حميدبنمحمدبنالله

سياربنمحمدبنالله

1،72(،52)523-1/5لفرهياني

722

العزيزعبدبنمحمدبنالله

1،285،928/لبغويالقاسمأبو

،092،325،693،)525-528(



،056،561،577-583،961

062،742

1/)952(العتكيمحمدبناللهعبد

عثمانبنمحمدبناللهعبد

1/197السقاء"ابن"

1/818التميميالعدويمحمدبناللهعبد

1444/الغزيعمروبنمحمدبناللهعبد

=البغداديالقرلندمحمدبناللهعبد

الدنياأبيابن

بنمحمدبناللهعبد

،1/514البخاريالحارثييعقوب

164،195.595

1،48/المروزيمحمودبناللهعبد

-952(،)053956

2478/الهمدانيمرةبناللهعبد

،114،141/مسعودبناللهعبد

،571،5721،61،722،832

/2،0332-0،444،46--48

0،5،58،95،77،89156،

172-1،220،03،317،478

048

1،325،328/القعنبيمسلمةبناللهعبد

/2111.891

85

1/974معدانبناللهعبد

053()1/معمربناللهعبد

1057/مغفلبناللهعبد

1/058مهرانبناللهعبدابو

1/496الامويالاميرالناصربناللهعبد

1305/نافعبناللهعبد

2،926027/نجيبناللهعبد

،1-216118/الهمدانينميربناللهعبد

164،165،171،172

1181،0،75/الحرانيقد1وبناللهعبد

517

2411/العدنيالوليدبناللهعبد

،1/011،245المصريوهببناللهعبد

144،،628،962،833،834

/2،57178،918،691،791،

50،2،255256

1،933/2702/التنيسييوسفبناللهعبد

561-)1/التميميخلفبنالمؤمنعبد

،)562742

العزيزعبدبنالمجيدعبد

1/636دروابيابن

1،184/الشيحيمحمدبنالمحسنعبد

.185،186187



248،94/أبجربنالملكعبد

)553-1/القرطبيحبيببنالملكعبد

)554

،2671/العرزميسليمانأبيبنالملكعبد

168

العزيزعبدبنالملكعبد

،1/5،33،336816لماجشونا

126

عديبنمحمدبنالملكعبد

1/077نيالجرجا

قلابةأبومحمدبنالملكعبد

576(،165-065)/1الرقاشي

1/003مروانبنالملكعبد

1/668قميبنمعافعبد

1/568الرازيحمدأبنالواحدعبد

،2183/المخزوميأيمنبنالواحدعبد

185

1/938زيادبنالواحدعبد

،1/548برهانبنعليبنلواحد1عبد

945،،552562(،)566-،574

575،577،.578581-583

1/118غياببنلواحدعبد

-)1/566التنوريسعيدبنلوارثعبد

86

،)567،2/63202

2165/جبرونبنسفيانبنالوارثعبد

1/57.2062الثرازيالوارثعبد

2916،261/الثقفيلوهابعبد

1/184خيرونبنالوهابعبد

1/208الضحاكبنالوهابعبد

العزيزعبدبنالوهابعبد

،1/548التميميالحارثبن

.954552

،1/94الخفافعطاءبنالوهابعبد

412،/2991.01،211،2222

1/067المطلببنهاشمبنيزيدعبد

993،/1الاهوازي(أحمدبنالله)عبدنعبد

804،274،005.805،1،77

208

1435/(جبلةبنعثمانبنالله)عبدعبدان

835،/1الكلابيسليمانبنعبدة

/2922-232

1/584المروزيسليمانبنعبدة

1/584الخراسانياللهعبدبنعبدة

سلأمبنالقاسم-عبيدأبو

2116/القرشيإسماعيلبنعبيد

1342/حلفعبيدبن



1067/هاشمبنيزيدعبدبنعبيد

2/801عميرعبيدبن

1/717غنامبنعبيد

1782/الكشوريمحمدبنعبيد

2،144146/نضلةبنعبيد

2572/يعيشعبيدبن

2917/الاختسبناللهعبيد

215،25/رافعابيبناللهعبيد

1/722لسرخسيقدامةأبوسعيدبناللهعبيد

1/118موهببنالرحمنعبدبناللهعبيد

عتبةبناللهعبدبناللهعبيد

289،151/مسعودابن

2،812/عمربناللهعبدبناللهعبيد

327،،1/481العمريعمربنادلهعبيد

،618،622،835/2111،131،

411،171،112،122

1/365الواعطعمربناللهعبيد

1/061القواريرياللهعبيد

بطةابن-حمدانبنمحمدبناللهعبيد

العكبري

1812/معاذبناللهعبيد

1692/معيقيببنالمغيرةبناللهعبيد

1،69،79/العبسيموسىبناللهعبيد

/2911،144

2126/لجراحابنعبيدةأبو

-585(584)/1الخراسانيعبيدة

2175/السفربيبنعبيدةأبو

2/8مسعودبناللهعبدبنعبيدةابو

791؟2231/المروزيزيادبنعتاب

1118/حكيمابيبنعتبة

2018/ربيعةبنعتبة

1/584المروزياللهعبدبنعتبة

1/787غزوانبنعتبة

1،355،525/محمد(بن)أحمدالعتيقي

،526،574.582،583613،

،754،774778

)585-1،924/الدقاقحمدبنعثمان

)586

1/047السكريبكربنإسماعيلبنعثمان

،495-1/601،195البتيعثمان

/279،51،2612

1/601البريعثمان

1365/السبيعيمحمدبنجعفربنعثمان

2925/لحكمابنعثمان

1/284سعيدبنعثمانابن

،01-1/6018الدارميسعيدبنعثمان

011،56،2586(587-،)،637

،638647،/248،15،53،62،

335

363،387/2،32،/1شيبةأبيبنعثمان

68



،33،164،165922-232

1،608/لسهميصالحبنعثمان

/2،141142

1/1،84842الزبيربنعروةبنعثمان

،89801،/1عفانبنعثمان

901،165.175،،392792،

124،134،،664،666،068

،848/293،54،47،95.09،

561،51،2،223-225228،

،266534

1/374غياببنعثمان

1/396المازنيعثمانأبو

2082/مطعونبنعثمان

1/352التهديعثمانأبو

1/535الهيثمبنعثمان

2602/الاخنسيالوليدبنعثمان

،1/131،911العجلي

123،،343،363،367،382

،387414،425،431،466،

474،،631،647،7684،82

،825،8274،84/2.5355،

911،158،1،22257

1/675(قريش)أبوعدنان

،1/601،115نيالجرجاعديابن

531،174،691،791،112،

16،217.2.283،285،928

0،92،312،325-327034،

0،37،376-993104،604،

414،427،424،434،994،

005،30،540،5(115-12،)5

523،452،526،،527956،

.616،633،496،737،738

.7550،761،76،771،497

.597008-2،08408-708،

،826-982،831،837،838

،8435،840،85/20،212،

581،165،،258062

1/768العرادبن

،108/(الحسينبنالرحيم)عبدلعراقي

001،201،591،.653/214

1/937الصقليالتميميالعربأبو

2038/الطانيعربيبن

2،264393/المالكيالعربيبن

347348./1البرندبنعرعرة

1/008لحافظانيالحراعروبةأبو

،1/4،2405الزبيربنعروة

688



،905،841،2/55،56،89

،918،291،791،402-602

802،215،922

،1/187،226عساكرابن

9.22023،،2350،33993،

578،957

1/175.518لحافظالع!ال

533،/1"جثر"الاصبهانييزيدبنعصام

537

،2،933434/يجيالإالدينعضد

،346-348،354،355،388

20،530،5805

2224/لخراسانيعطاء

،1/60،3357رباحابيبنعطاء

،358،374542،01،6/262،

،6365،79،89،061.161،

416-017،181183-.185،

022،14،2542،642،253

1/807لسائبعطاءبن

2926/مروانابيبنعطاء

2223/الثقفيالرحمنعبدبنعطية

2/223مقسمبنعطية

1/0،321،32مسلمبنعفان

،325،366،36780،4،557

2/115،914

2143/الهذليةعفيفام

-2013132/أوسبنعقبة

الكوفيعقدةبنسعيدبنحمد-عقدةابن

1/111الايليخالدبنعقيل

2685،031،31،362./1العقيلي

،364،636،726،742،747

،)778(4،081،82/230،2022

1/041خالدبنعكرمة

،1201،912/عباسابنمولىعكرمة

،374،375،633،634،766

/246،،63،7679،89،431،

916.14،2424،452

2802/جاريةبنالاسودبنالعلاء

2028/الانصاريةلحارثبنتالعلاءأم

1/535،536الجتارعبدبنالعلاء

1/256الحرقيالرحمنعبدبنالعلاء

الواسطي-العلاءأبو

الواسطيعليبنمحمد

1/427الصغيرالفرويعلقمةبو

32-2/،1141/النخعيقيسبنعلقمة

35



2542/الليثيوقاصبنعلقمة

1297/لعجادإبراهيمبنعلي

،136(،)1/587الرزازحمدأبنعلي

،753457

(-588الم"1/58زاطيابنإسحاقبنعلي

1508/القطانبريبنبحربنعلي

،1/514،614الباورديجريربنعلي

588(69-5،)،697،797028

263،265577،/1الجعدبنعلي

)الحسينلحافظأبوعلي

،1/015(النيسابوريعليابن

18-6062،828

2183/السعديحجربنعلي

74147،/1الموصليحرببنعلي

1،353/2021/شقيقبنالحسنبنعلي

المخرميلعطاربنالحسنبنعلي

/1،417024

1465/الهسنجانيالحسنبنعلي

289،99/"العابدينزين"لحسينابنعلي

1005/الجنيدبنالحسينبنعلي

1828/حبانبنالحسينبنعلي

1/174،024فيالرصاالحسينبنعلي

1/006الوليدبنالحسينبنعلي

55-1/4557البصريحمزةبنعلي

09

1/546خاقانبنعليأبو

2454/القنطريداودبنعلي

1/012،818جدعانبنزيدبنعلي

781(،)1/695الفرائضيزيدبنعلي

2802/السدوسيشيبةبنعلي

1/531،415الأنماطيصالحبنعلي

2182،185/حيبنصالحبنعلي

()1،695795/صدقةبنعلي

1/902السكريصقربنعلي

،1/17،46طالبأبيبنعلي

،75،76،81،89175،422،

5.03467،894،10،5405،

50،570،5.954.555556،

1،61،663،682،6960،75

،784،9840،85/214،44-

46،48،0،5-52،58،95،62

،39101،121،181،561،

،225،226،2280،26266،

،926318

،2454،455/طلحةأبيبنعلي

458

)795-895(،/1عاصمبنعلي

،837838

264265،/1البغويالعزيزعبدبنعلي



الداهرياللهعبدبنعلي

زنبور()عنعثمانبنعلي

1/13نفيلبنعثمانبنعلي

الدارقطني=لحافبلاعمربنعلي

)112/محمدبنعمربنعلي

المشتريمحمدبنعمربنعلي

1/58لوزيرعيسىبنعلي

،405957

الهاشميالقاسمبنعلي

التنوخيالقاسمأبومحسنبنعلي

،288.9570،58426

الزياديمحمدبنعلي

الموصليسعيدبنمحمدبنعلي

613-614()

الشواربأبيبنمحمدبنعلي

المقرئاللهعبدبنمحمدبنعلي

1السواقمهرانبنمحمدبنعلي

615)

100/نصربنمحمدبنعلي

738

العكبريينالبنمحمدبنعلي

578

142/لمدينيابنعلي

،152،016،16809

1/005

1/853

5،846

)6-613

1/612

،4-945

/1852

/1-286

1/421

1/،587

2/115

1/318

-614(/

،3،103

1/،577

،،134

،1،691

19

،268،932،364،38230،4

،704،904،481،515،516

،557،)895-306(،617،063

،631،796،712،7231،74

،747،768،784981-1،82

،2/32،52،54،56،6213،1

،158،175،176226

(616-16)1/5الرازيمهرانبنعلي

753-1/757الرزازابنموسىبنعلي

212/الرقيميمونبنعلي

633634،/1حثانبننزاربنعلي

1/368هاشمبيبنعلي

1/0.62126الهروىعليأبو

1/532ياسربنعلي

(66-117)1/6زريقبنعمار

محمد-لحافبللموصليعمارابن

الموصليعماربناللهعبدابن

1/61ياسربنعمار

833834،/1عامربنعمارة

العدنيعمرأبيبنمحمد-عمرابيابن

1/775العبدويإبراهيمبنحمدأبنعمر

القاضيالشيبانيالحسنبنعمر

-6)1/17الاشناني"ابن"

4،)62786



1/004غياثبنحفصبنعمر

،117،4442/حنيفةابيبنحمادبنعمر

058

بنمحمد=حيويهبنعمرابو

الخزازلعباس

1،37،138/الخطاببنعمر

165،،592،566.195006،

30،6،634،664،666،067

،068،682،784،308408،

،708/2،93،4548-0،5،79

،89121،112،122،126،

137،421،151،521،561،

158،،2234،22،228422،

،245،266،027،318،384

،385562

1/45،685ربيعةأبيبنعمر

1/512الرفاحبنعمر

196496،/1"ثعلبغلام"الزاهدعمرأبو

1463/لقراطيسيسعدبنعمر

،1161،175،176/العزيزعبدبنعمر

/2،79131.15.2،266267

1/346لطنافسيعبيدبنعمر

1/911ورازبنعطاءبنعمر

29

1/1،31413الكوفيالماصرقيسبنعمر

62()624-ه/1المكيقيسبنعمر

1،156648/البحيريمحمدبنعمر

1/)625(لفياضعمربنسحمدبنعمر

)625(1/السذابيعيسىبنمحمدبنعمر

1/408البصريمختاربنعمر

1/48،594،5552المسلمبنعمر

1/718الوزيرابومطزفبنعمر

1093/مهديبنعمرابو

1/601لثقفي1نابنعمر

1601/عمرابنمولىنافعبنعمر

1/994البزازالهيصمبنعمر

1/674(وهارونموسى)والدعمران

246،028/حصينبنعمران

،1/5،71671حطانبنعمران

/2374

،1/903الاصبهانيالرحيمعبدبنعمران

013

2431،441،147/عويمربنعمران

1/643عيينةبنعمران

)626-627(/1الطاليموسىبنعمران

1،448054/لفرويموسىبنعمران

2202/ميسرةبنعمران



2421/الانصاريعمرةابو

،91.-2187/الرحمنعبدبنتعمرة

391،791،002-41،2422

2143/الهذليعويمبنتميمبنعمرو

1/833،لمصريالحارثبنعمرو

/2،1412/178

1524/حمدانبنعمروبو

1/717لحافظالخفافأبوعمرو

11،54734/الدانيعمروأبو

،1/138،514جمحيديناربنعمرو

0،61،845/213842-1،168،

923-54،2،253-257262،

263

1/708الزبيرآلمولىديناربنعمرو

1852/لباهليسلمبنسعيدبنعمرو

،2،81301/شعيببنعمرو

166،168-.18،022

2456/الشيبانيعمروأبو

271-،1/14ليلمعتز1عبيدبنعمرو

،273566

1/008المدنيالامويعثمانبنعمرو

)626(،/1الصيرفيالفلأسعليبنعمرو

1،72،7229،08/2،5465

39

1/374المخزوميعمروبيابنعمرو

1/57الملانيقيسبنعمرو

1،675676/لحيئبنعمرو

1/4،31،378116الجمليمرةبنعمرو

1/201الباهليمرزوقبنعمرو

2456/الاسديمسعودبنعمرو

289/هرمبنعمرو

1/564الوزيرالدينعميد

1/805الوزيرلفضلأبوالعميدابن

)628-962(،1/591خالدبنعنبسة

،1/171،432العوامبيأابن

433،964،047،452.595،

،63643،6446

1/411حوشببنالعوام

1/914،441،لإسفرايينيعوانةأبو

،741-743،2/891991

اللهعبدبنالوضاحليشكري-عوانةأبو

1/604العوجاءأبيابن

1623/بيالاعرجميلةأبيبنعوف

193982،/1مالكبنعوف

2143/ليالهذعويم

2165/الرقامالوليدبنعياش

1/153القاضيعياض



8/2،332،/1السلامعليهعيسى

،393145،536.537

2167/الفقيهأبانبنعيسى

1332/الهمذانيعثمانبنأحمدبنعيسى

،1/183،187الايوبيبكرأبيبنعيسى

188،،223،232،233،277

،278457،،713/259

1/977عامربنعيسى

2022/عزةابيبنعيسى

كوفة(لي)واالعبالميموسىبنعيسى

1/338

،1/346إسحاقبيأبنيونسبنعيسى

9.820،83،831/2221،138

1/955العياناءأبو

1/1،340،3،665،748752العيني

1685/صفرةابيابنمحمدبنعيينةأبو

1/408القطانغالب

1/313الهذيلأبوغالب

،295،3036/،1/831لىالغزا

2-36،3720،38054،734،

953-245.5457-45

1/325الكوفيغسانأبو

بنأحمدبنمحمد-الغطريفي

العطريفيلحسينا

49

الغلابيغسانبنالمفضل=الغلابيابن

1/39،257النرلميالغنائمأبو

1/606جعفربنغورك

1/922الارمنازيعليبنغيث

20،38214/بيالفارا

1/805فارسابن

1/196عليأبوالفارلمي

170.5،663667/السلامعليهافاطمة

1575/الكشيشخرفبنفتح

1/584سالقوبنالفتحأبو

1/5،71/2،336الرازيالدينفخر

،338،936،374423،542،

485،488،194،294،494،

594،8942-05،405،805،

115

1/957لحنبلياءالفرابن

1/196زياد(بنيححى)النحويالفراء

،1/177لحافظاالبهغداديالفراتابن

178،613

1/405الوزيرالفراتابن

2126/فضالةبنفرج

1/054الفرزدق

1/178.1،35لحافظاالفرضيابن

045،496



2/192،503،084فرعون

1/954نيلفرغاا

سفيانبنيعقوب=الحافطالفسوي

1193/عبيدبنفضالة

،1/94،2926القطانالأزرقالفضلابن

9،31487

،1،747974/ال!ينانيموسىبنالفضل

/26

1/454الرازيفضلك

1/901،481،017،112عياضبنفضيل

1/801901،787،خليفةبنفطر

،1/911.504سليمانبنفليح

944،054،078

،2123/الزبيربنالمنذربنمحمدبنفليح

124

2181،184/النخاسسليمانبنفهد

،1/531،204ربيعةأبوعوفبنفهد

-962()631

328،،1/811الفوارسابيابن

،332581،582،،727،728

786

2135/،1/24،404فوركابن

1/627إسحاقبنفيض

1/705قارون

1/1،35/2165،166أصبغبنالقاسم

59

1/413أميةبنالقاسم

1/914بشرانبنالقاسمأبو

اللهعبد=البغويلقاسمأبو

البغويالعزيزعبدبنمحمدابن

علي=التنوخيلقاسمأبو

التنوخيمحسنابن

846)632-635(،/1حبيببنالقاسم

1/658لحجازياالقاسمأبو

2013،134/ربيعةبنالقاسم

282،325./1سلامبنالقاسم

،327،934،396/213،152

1/578الحافطالسمرقنديابنالقاسمابو

1/403ال!منانيالقاسمبو

1/564،953صالحأبيبنالقاسم

1/911الشاميالرحمنعبدأبوالقاسم

بناللهعبدبنالرحمنعبدبنالقاسم

2،8917،2223/مسعود

1523/الملكعبدبنالقاسم

808)635-637(،/1عثمانبنالقاسم

1/701،801،638العمريالقاسم

1،382/بكرأبيبنمحمدبنالقاسم

2/89

حميدبنمحمدبنالقاسم

)637-،1/701،801المعمري

)638



1/153المالكيالمصريالقاسمابن

1/308الجوهريالمغيرةبنالقاسم

1/903محمدأبوهارونبنالقاسم

1/636الرحاليزيدبنالقاسم

قانعبنالباقيعبد=قانعابن

1،618622/ئيالسوعقبةبنقبيصة

1/167وقاصبنقبيصة

1/247لانصاريقتادةبو

الحرانيواقدبندثهعبد=الحرانيقتادةأبو

،9304،411.041./1دعامةبنقتادة

421،،282434،،784/2471-

941،،2224،2230،3442

78،82،،1/42الديتوريقتيبهابن

162،166،،581،196/2155

263،،1801/الثقفيسعيدبنقتيبة

،282،363،474،637/2145،

187،291

1852/الباهليمسلمبنقتيبة

1/411وبرةبنقدامة

1/805(الهرويإبراهيمبن)إسحاقالقزاب

217،18،22/طارقبنموسىقزةأبو

1/1،75/272لعباسأبوالقرطبي

675676،/1كنانةبنقريش

69

،1/112،426الفالصيالقطانابن

428،534،،628،297،983

0،84/2901

1801.901/العلاءبنقطبة

1/196المستنير(بنمحمد)قطرب

1/571.096قطلوبغاابن

،1/574مسددابوإبراهيمبنقطن

638(-046)

432،/1البصريالهيثمبنعمروقطنابو

472

1/457نسيربنقطن

بنجعفربنحمد-القطيعي

القطيعيحمدان

852،،1/455الجرميقلابةأبو

/2481،442

محمدبنالملكعبد=الزقاشيقلابةأبو

1/675قيدار

1/783حازمبيأبنقيس

،377704./1الاسديالربعبنقيس

(064)

377،،1/138المكيسعدبنقيس

/2،923253-257

1/248القيمابن



1/423،235كادشابن

2511/الجحدريكاملابو

2421/الأنماريكبشةابو

1/0،34/2178)المفسر(كثيرابن

2/802خنيسبنكثير

1356/شنظيربنكثير

الكديمييونسبنمحمد-لكديمي

الكرابيسيعليبنلحسينا=الكرابيسي

2183/كرزأئم

1/005كركرةبن

1/122المروزيةحمدأبنتكريمة

678486،،1/233الكساني

1/408الاحباركعب

2013/الانصاريمالكبنكعب

الكلبيالسالببنمحمد-الكلبي

السالببنمحمدبنهشام=الكلبيابن

2.5806/الكوفيشهاببنكليب

675676./1مدركةبنخزيمةبنكنانة

،39،93،/11()الكوثري

221،161،512،122،222،

232،523،342،54،3804،

وإلا،باسمهفيهاذكرالتيالصفحاتأرقامهذه(1)

الاستاذ".ب"فيهاذكرهذهاضعاففهاناك

79

،4370،46،463،478،4!4

،89491،5،665-667،966

،671،967،096،396،496

،896،307،716،072-074

،742،744،747،748،752

،761،762،772،197،816

،822،838،843،984/2،5

،41،45،47،06،61،81-83

،254،027،3340،34،555

،557،558،056،561،563

،564،572574

1/433،363،184،483ئيلكاللاا
1/14،466،666لهببوا

1،7762/902/لهيعةابن

1/606الاصطخريحمادبنالليث

،492592،/1سعدبنالليث

1،51،9624،64،645،776

/2،88891،،923،266267

،1/994،505(أصبهان)اميرليلىأبو

60،5905

بنمحمد-ليلىابيابن

ليلىابيبنالرحمنعبد



2553/معصورابوالماتريدي

533،،388423،/1ماجهابن

/2511،271.518

238.893563،/1ماكولاابن

،1/17،18أنسبنمالك

02،4،2-27،3653.،75111،

021،121،251،921،132،

43،2052-53،256،2582-

126،،27570-31،31،327

،932،335-337،9331،35

،375،376144،486،494،

205،305،805،135،-537

953،145،945،553،955،

581583-،495،30،6506-

70،618،61،62627،(164-

،)6471،65652،4،66،665

،99610،790،7،7131،75

00،830،840،870،8808،

1،81،836-8380،84/26،

24،44،5356-،19،39،،79

89،411،541،581،917،

018،002،50،260،2112،

13،24،22،92394،2266،

273

89

2174/الجعبيمالكأبو

1/196(الالفية)صاحبنيلجتاامالكابن

204/الحويرثبنمالك

1/004سعيربنمالك

1/146الاصبحيعامرأبيبنمالك

بنأحمد=لقطيعيمالكابن

القطيعيحمدانبنجعفر

222237،/1الساجيالمؤتمن

،1/49،811إسماعيلبنمؤمل

021.473،053،42،6(218-

13،)8/2212

()813-1/816إهاببنمؤمل

،1/043الرشيد(هارون)ابنلمأمونا

434،436،531،955،/2335

1/947السلميحمدأبنمامون

1/227الانصاريحمدأبنمبارك

1/24،6258لمبردا

1/26المتنبي

الرشيدبنالمعتصمبنجعفرالمتوكل

1/،546547

2125/سعيدبنمجالد

272،354،/1مجاهد

،355،6234،62/2،816،14-

43،،79،89125،166.175،



،181-183،185،022،224

،253،452455،458

2401،118/جاريةبنمجفع

2901/مجفعبنيعقوببنمجمع

244/،1/168دثاربنمحارب

2،171/محمد(بنالرحمن)عبدلمحاربي

172

2122،512/المورعبنمحاضر

)647(،1،586/لفراءموسىبنمحبوب

،997848

1915/محرزابن

312313،/1محرزبنمحل

1/37المحلي

)853(/1)؟(محمدأبو

2693/الوتر(اوجب)صحابيمحمدأبو

1/965البوشنجيإبراهيمبنمحمد

2542/التيميإبراهيمبنمحمد

المنقريجنادبنإبراهيمبنمحمد

1/-648(0،)65976

1/523الديبليإبراهيمبنمحمد

الإسماعيليإبراهيمبنحمدأبنمحمد

1/602

775776،/1)؟(النميميأحمدبنمحمد

99

1834/الفقيهالحدادبنحمدمحمدبن

الحسينبنأحمدبنمحمد

،1/791،302لحافظاالغطريفي

(165-4،)65،775776

288،/1خيثمةأبيبنأحمدبنمحمد

،928،961786

،1/181،491رزقبناحمدبنمحمد

،924،263،271،383-385

914،483،،487.548055،

،551،)654-655(،728،742

،745،976،297397

1/292سماعةبنأحمدبنمحمد

1/162عاصمأبوالعامريأحمدبنمحمد

1776/العامرياللهعبدبناحمدبنمحمد

1/745عصامبنأحمدبنمحمد

بنمحمدبنأحمدبنمحمد

)655-657(/1لادميجعفر

محمدبنأحمدبنمحمد

1/784النزليحسنونبن

1/026يعقوببناحمدبنمحمد

)وراقإدريسبنمحمد

1/58،6507(لحميديا

(471)1/1،34الازهربيأبنمحمد



1/776الاساميأسامةبنمحمد

،1/464الثقفيالسراجإسحاقبنمحمد

.645765

،1/46،111المطلبيإسحاقبنمحمد

912،1،64/216،0،212،

016،116،164167-،916-

175،177،178،10،2302،

60،254،246،2478،048

،1/186الترمذيإسماعيلبنمحمد

1،62،)717(833

،1/188،918التمارإسماعيلبنمحمد

94،2052

2161/الفارسيإسماعيلبنمحمد

1/093الوراقإسماعيلبنمحمد

،1/561،442الوزيرأبوأعينبنمحمد

-718(0)72

1/925الذارعأيوببنمحمد

،1/564الضريسبنأيوببنمحمد

953.045

1/075البرازالمعافىبنأيوببنمحمد

953045./1هشامبنأيوببنمحمد

72(72-04)/1بندار""بتباربنمحمد

1736/الرقيبشربنمحمد

1/593الزنبريبشربنمحمد

1،634/2122/العبديبشربنمحمد

1،918/لمقدميبكرأبيبنمحمد

/2531

1096/البلبيسيمحمد

1/501نيالمناثابتبنمحمد

1/501العبديثابتبنمحمد

72-4)،1/174اليماميجابربنمحمد

،)727/203-32

)727(،1/12،6الادميجعفربنمحمد

1،74742

1775/)؟(جعفرالاساميبنمحمد

1946/"الامام"ابنجعفربنمحمد

)728(/1الأنباريجعفربنمحمد

)728-972(1/شديالرجعفربنمحمد

1/332جعفرالمطيريبنمحمد

2121،142/جعفرالهذليبنمحمد

497597،/1ال!مريالجهمبنمحمد

بناللهعبد=الحارثيمحمدأبو

يعقوببنمحمد

623426،/1لجارودياحبيببنمحمد

1/924-لشيبانيالحسنمحمدبن

،253،925،026،261-275

07



،278،603،436،447،694

،794،306،406،606،706

،646،965،996،307-907

،735،736،7469،81-823

،842،843،2/12،1320،1

،151،156،926،027274

1،523،524/النقاشالحسنبنمحمد

73()734-ه

1/283،الكوفيحميدبنلحسينمحمدبن

،)735-973(،284،993077

ابن=القطانالحسينبنمحمد

القطانالازرقالفضل

1593/المتوثيالحسينبنمحمد

74()973-1474،0/)؟(حمادبنمحمد

1973/(مقاتل)صاحبحمادبنمحمد

1614/المقرئحمادبنمحمد

الصباحبنحمدانبنمحمد

286-1/288النيسابوري

رجاءأبوحمدويهبنمحمد

(047)/1المروزي

355727،/1الرازيحميدبنمحمد

2201/الحنفيةابنمحمد

1/533حيانابنمحمدأبو

،1/465الضريرمعاويةأبوخازمبنمحمد

،2/114،115،121،122،025

251

،2012/البصريراشدبنخزيمةبنمحمد

112

2402/المكحوليراشدبنمحمد

1/634القشيريزيدأبيبنرافعبنمحمد

1/265البزازربحبنمحمد

10،25255/سليمانبنالربيعبنمحمد

(074)/1العكبريروحبنمحمد

1/801،128التميميالزبيربنمحمد

372-1/374المكيزنبوربنمحمد

،1/16،2482الكلبيالسائببنمحمد

،268،928،313،474417

2911،144/سابقبنمحمد

2،164/العسقلانيلسريأبيبنمحمد

165

74-1)،1463/العوفيسعدبنمحمد

،)747128

سعدابن=منيعبنسعدبنمحمد

2،181/الاصبهانيابنسعيدبنمحمد

184

،3261،/1البورقيسعيدبنمحمد

1،52)747-752(

1/332السمرقنديسعيدأبيبنمحمد



10،25255/سعيدبنسفيانبنمحمد

2166.167/الحرانيسلمةبنمحمد

،1/481البصريهلالأبوسليمبنمحمد

222

،1/131الاصفهانيسليمانبنمحمد

،312413

2143/سموألبنسليمانبنمحمد

1،092/الحنفيلقاضيسماعةبنمحمد

،192735

1156،648/عسكربنسهلبنمحمد

،32195،/1سيرينبنمحمد

،623،897/2،8125

1/066المطلبيالسائببنشافعبنمحمد

،142/الجهميالثلجيشجاعبنمحمد

،81،31540،4504-704،

90،4547

1173،697/هانىبنصالحبنمحمد

،1463/الرحمنعبدبنالصقربنمحمد

)752(

،1031/عمروبنالضحاكبنمحمد

405

1/104البجليطريفبنمحمد

1943/الثقفيعاصمبنمحمد

،1/994لحافطاالاخرمالعباسبنمحمد

605

حيويهبنالعباسبنمحمد

،1/172،634،058،247الخزاز

،)753-757(487

عمانبنلعباسبنمحمد

1662/شافعبن

1/853المؤدبالعباسبنمحمد

1584/لحنبليعبدالباقيمحمدبن

1402/الفرسانيالجبارعبدبنمحمد

2302/ثوبانبنالرحمنعبدبنمحمد

سعدبنالرحمنعبدبنمحمد

2102،202/الانصاريزرارةابن

،1/49ليلىأبيبنالرحمنعبدبنمحمد

012،21،2.337،338،436

424،994،40،690-6161،

0،73،772/2521،166

،124/نوفلبنالرحمنعبدبنمحمد

842

1/54)؟(العزيزعبدبنمحمد

،1/191الهيتيأبانبناللهعبدبنمحمد

391،)757(

حفصبنالحسنبنالدهعبدبنمحمد

/150.560،5905

1،283/الحضرمياللهعبدبنمحمد

07



محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

،284،384،385،99300،4

،736-973،)758-975(0،77

771،2/121

1/931الحنائياللهعبدبن

1793/خميرويهبناللهعبدبن

1/1.51058الشخيربناللهعبدبن

2258/العامرياللهعبدبن

،1161/الحكمعبدبناللهعبدبن

،252-256،258،026،436

،488-594،896،996307،

)975(

2017/العرزمياللهعبدبن

،1/171الموصليعماربناللهعبدبن

،363،793943،044،006،

(0-761،)76،768787

1/534يزيدبنعمربناللهعبدبن

الفقيهاللهعبدبن

1/496(النيسابوريحمشاذ)ابن

1/958قهزادبناللهعبدبن

المثنىبناللهعبدبن

1/30.6506القاضيالانصاري

المفضرأبواللهعبدبن

)767-768(،1/534الشيباني

1/384المقرئيزيدبناللهعبدبنمحمد

1/597القرلثيالملكعبدبنمحمد

562-/1الهمذانيالملكعبدبنمحمد

565

1/227الدقاقالواحدعمدبنمحمد

1/186،187القزازالواحدعبدبنمحمد

1/025القنادالوهابعبدبنمحمد

2913/الغبرفيحساببنعبيدبنمحمد

)768(/1الطنافسيعبيدبنمحمد

1545/الكنديعتبةبنعبيدبنمحمد

386،/1الاعينبكرأبوعتابأبيبنمحمد

477،48،6،)976(697

،1/802شيبةأبيبنعثمانبنمحمد

،2841،74،742،758-976(

،)772776

2161،117/كرامةبنعثمانبنمحمد

1،783/المدنيعجلانبنمحمد

/2178،062

1/581السجستانيعزيزبنمحمد

خويلدبنعقيلبنمحمد

1/963،046النيسابوري

كريببنالعلاءبنمحمد

397/2232،/1نيلهمدا



محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

1/556الاياديعليبن

)775-776(/1البلخيعليبن

1،775776/لجباخانيعليبن

2144/الصائغجعفرأبوعليبن

،1056/لوزاقجعفرأبوعليبن

،)772-773(/2111

1،352/شقيقبنالحسنبنعليبن

353،)773-774(

2،76/"الباقر"الحسينبنعليبن

،2250،24،241.243026

1/662شافعبنعليبن

1/)774-المكيعطيةبنعليبن

،)775978

1112/لحافظالمروزيعليبن

،1914/القاضيالواسطيعليبن

،)776-777(785

1302/النجاربكيربنعمربن

1،534/لاصبهانيالزهريعمربن

536

318-1،322/لعدنيعمرأبيبن

624

محمدبنعمربن

1/)777-778(بهتةابن

1/458الشيرازيعمروبنمحمد

1747/علقمةبنعمروبنمحمد

1،092/لعقيليموسىبنعمروبنمحمد

192

1/593المقرئبكيربنعميربنمحمد

)778-977(348،/1عوفبنمحمد

الحمصدالطاليعوفبنمحمد

1/778لحافط

العزيزعبدبنعيسىبنمحمد

1/554،574،205نيلهمذا

1/148الانطاكيغالببنمحمد

1.265608/تمتامغالببنمحمد

،1/112السدوسيالفضلبنمحمد

)977(

،1313/الضبيغزوانبنفضيلبنمحمد

632-634

،124/المدنيسليمانبنفليحبنمحمد

911،912،01،4،448045،

)977-078(

1/116الاسديالقاسمبنمحمد

1/642)؟(التمائميالقاسمبنمحمد

2171،172/زكريابنالقاسمبنمحمد

1643/العيناءأبواليماميلقاسمبنمحمد



493،،1/911العبديكثيربنمحمد

،593(-078)781

،1/511الكوفيالقرشيكثيربنمحمد

128

،1/695المصيصدكثيربنمحمد

()781-784

633،/1القرظيكعببنمحمد

/2،89452،453

1،032/لزمنالبصريالمثثىبنمحمد

721-723

31823-11/السمسارالمثنىبنمحمد

1958/عديبنمحمودبنمحمد

2371/محيريزبنمحمد

1/013مخزومبنمحمد

2171/الدوريمخلدبنمحمد

،1،703803/العطارمخلدبنمحمد

0،311،3130،650،6626

1066/مساوربنمسافعبنمحمد

الطائفيسوسنبنمسلمبنمحمد

/204،2،257،258263

536،،1/533وارةبنمسلمبنمحمد

،628962

2011/الانصاريمسلمةبنمحمد

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

1/336المخزوميمسلمةبن

1/172نيالارغياالمسيببن

1/16،2217نيالقرقسامصعببن

إبراهيمبنالمظفربن

)978(/1الخياط

،1487،015/البغداديالمظفربن

656

97(0)،1/426الزياديمعاويةبن

1/1،31312البلخيالمغيرةبن

1/902السكريالمغيرةبن

1/5،32المروزيمقاتلبن

/2032

منصوربنمندهبن

1/902نيالاصبها

2704/الدمشقيمهاجربن

1/628الاخميميمهديبن

1/588السرخسيالمهلببن

،1/926البربريموسىبن

()197

الحارثيموسىبن

1/606لاصطخريا

352،353،/1السكريميمونبن

()197-297



227234،/1السلاميناصربنمحمد

)297-397(1/مالكبننصربنمحمد

377،،1/912المروزينصربنمحمد

،813/2،34615

اللهعبدأبوالحاكم=الضئينعيمبنمحمد

لحربياهارونبنمحمد

2171/"المقرئنشيطأبو"

1/303الحضرميهارونبنمحمد

الدميك"أبيابن"المروزيهشامبنمحمد

1/623

الوردبيأبنحبش=الوردبنمحمد

1،901،496/لقرطبيوضاحبنمحمد

،796/2،165166

2126/الزبيديالوليدبنمحمد

2166/الحرانيوهببنمحمد

يحمى)عنيحمىبنمحمد

217/(عقيلابن

1/253الجوهريآدمبنيحمىبنمحمد

القطعيحزمابيبنيحيىبنمحمد

1/454

1/045)؟(اللهعبدأبويحمىبنمحمد

1/947المستملييزيدبنمحمد

1/484،054اليزيديمحمدأبو

،1/173الاخرمابنيعقوببنمحمد

،765/2144

(497)397-/1"زنبور"يعلىبنمحمد

497(،)/1الفريابييوسفبنمحمد

/2182

1/817القطانيوسفبنمحمد

497()/1الجفاليونسبنمحمد

،1/502الكديمييونسبنمحمد

702-90،2،288432،465،

،758)597(

597-)/1القواسإسحاقبنمحمود

697)

1/096تيزناحسنمحمود

1/963خشنامأخومحمود

،375074،/1غيلانبنمحمود

/2181،571

1688/القارئمحيصنابن

1/232الحنبلياليونينيالدينمحيي

1/464فلفلبنالمختار

250،2602/الاشجبنبكيربنمخرمة

2/191،132لمخزومية

1/897الازديلحسينابنمخلد

لمذهببنعليبنالحسن=المذهبابن



1/591مردويهابن

1/184الهرويمرزوقابن

264/لحكمابنمروان

833834،/1عثمانبنمروان

371372،/1لفزاريمعاولةبنمروان

الحجاجبنمحمدبنأحمد=المروذي

2،278،927536/السلامعليهامريم

1/61الاسديمريمأبو

1/581الديعوريمريمبيأابن

1/303عليةبنذوادبنمزاحم

،67422،294،394،594،/1المزني

،965،688،968207

،1/501،177لحجاجاأبوالمزي

،346442،475،476،166،

/2901

638،/1إبراهيمبنقطنبنمسدد

-697(،)797847

،263265،/1مسرهدبنمسدد

،325،328471،065

1،832/2،8478/لأجاعبنمسروق

338016،/1كدامبنمسعر

664-643،666،/1شيبةبنمسعود

713

بنالرحمن)عبدلمسعودي

2217/،1/121(عتبةبناللهعبد

،72201،301،126،،1/18مسلم

134137-،9131-41.157،

0،32.933،345.354،382

،387.9383045-04،442،

425،4،51،546،617،963

.6611،72،743،765-767

.9761،81،083/2،32،38

،9344،،52.53151،161،

187،591،791991-،302،

50،201،211.2،023،232

،923،24243.20،25254-

،256،262،263،331،381

.384،19350،4،048556،

567

،1/5.32104الازديإبراهيمبنمسلم

،218/،1/181الزنجيخالدبنمسلم

)797-997(/1مسلمأبيبنمسلم

1/118علقمةبنمسلمة

373،382،/1القرطبيالقاسمبنمسلمة



،428،447،522،528،056

،695،717،721،741،744

،772،097،834/2،165002

بنلاعلىعبد=الدمشقيمسهرأبو

مسهر

647،976،/1واضجبنالمسيب

997-2(08)

،1/012مصعببنخارجةبنمصعب

11،2308()

1/646المدنيالزهريمصعبابو

2167/سلأمبنمصعب

،1/166الزبيرياللهعبدبنمصعب

581-583

10،82822/البغداديمحمدبنمضر

1/377الوزاقمطر

1،553/لأصماليسارياللهعبدبنمطرف

،554308-808()

الحضرميللهعبدبنمحمد-مطثن

652786،/1لحافطامظاهرابن

بنمحمد=الحافطالمظفرابن

البغداديالمظفر

1/448البغداديكاملابومدركبنمظفر

1/787جبلبنمعاذ

1/701الانصاريرفاعةبنمعاذ

،1606/القاضدالعنبريمعاذبنمعاذ

.626/2112

1/041.141،695العدويةمعاذة

1/067عمرانبنمعافى

1/701السلاميرفاعةبنمعان

1008/السلميالحكمبنمعاوية

1،174،363/سفيانبيبنمعاوية

،083/246

2454/الحضرميصالحبنمعاوية

،1601/الحاقطلدمشقيصالحبنمعاوية

701،691،،078،822،851

/255

خازمبنمحمد=الضريرمعاويةأبو

371372،/1العباسأبيبنمعاوية

371،/1الكوفيهشامبنمعاوية

/2،32181،182

635،،1011/الرويانيجمعةبنمعبد

،636808-9(08)

1826/الجهنيمعبد

1/826الأنصاريهوذةبنمعبد

434،/1الرشيد(هارون)بنباللهالمعتصم

436



1467/لتيميطرخانبنسليمانبنمعتمر

1/253سويدبنمعرور

1/842الكرخيمعروف

2492/المعري

93473،/1()المؤلفالمعلمي

1/29المعلميأخو

1/382الرازيالمعفى

2956/زيادبنالمعفى

1/974مهاجربنالمعلىأبو

782،،1/945لازديراشدبنمعمر

/2،63141،591،891-102،

422

القطيعي=لهذليمعمرأبو

معمربنإبراهيمبنإسماعيل

1044/لرازيمعينأبو

1/572الحنفيلمغنيساوي

20،212/الجزريسقلاببنالمغيرة

،1/174،605شعبةبنالمغيرة

705،/2،5556،441،146

1/501الاسديالرحمنعبدبنالمغيرة

الحارثبنالرحمنعبدبنلمغيرة

،1/501المخزوميددهعبدابن

/2925

الحارثبنالرحمنعبدبنالمغيرة

1/501المخزوميهشامابن

،1501/ميلحزالرحمنعبدبنالمغيرة

،2/925026

1/154،417)؟(اللهعبدبنالمغيرة

1/417اليشكرياللهعبدبنالمغيرة

،313431،/1الضبيمقسمبنمغيرة

،361،363/24،485

ددهعبدبنمحمد-الشيبانيالمفضلأبو

926،197،/1الغلابيغسانبنلمفضل

9(-080،)81822

2،255256/القتبانيفضالةبنالمفضل

1/973سليمانبنمقاتل

-1/454457القيراطيمقاتلأبيابن

2421/الأسودبنلمقداد

بكرالمقدميابيبنمحمد=المقدمي

1/566لمقريزي

263/عباسابنمولىمقسم

2131،125،442/مكحول

1284/(الحسينبنمحمد)مكرمابن

1،292،328/القاضيحمدبنمكرم

231،234236،-1/228الرميليمكي



232،292392،/1القاريعليالملا

1/416لملاحمي

الأيوبيبكرأبيبنعيسى=المعظمالملك

،2431،441/الهذلياسامةبنأبوالمليح

461،147

214،242،2956/مليكةأبيابن

2143/الهذليةمليكة

364،/1جعفر(بنحمد)أالمناديابن

،593587،،771773

لرحمن)عبدالقاسمبومندهابن

214/(إسحاقبنمحمدبن

إسحاقبنمحمد)مندهابن

،1591/(يحيىبنمحمدابن

،891.367،485،486،831

/2124

،1،994405/(يحمىبن)محمدمندهبن

الوهابعبدبنيحمى)مندهابن

،1002/(إسحاقابنمحمدبن

1،02،402502

2،63/النيسابوريبكرأبولمنذراابن

422

2123/العوامبنالزبيربنالمنذر

1/292البغداديمنصورأبو

1/161،208سيالعباجعفرأبولمنصورا

1/628زاذانبنمنصور

1/267الطوسيمنصور

81158(،1)/1مزاحمابيبنمعصور

1/77،915،313،لمعتمربنمنصور

،374،2/35،144،146-181

،183،185،224،025251

محمدبناللهعبد=منيعبنتابن

البغويالعزيزعبدبن

2704/الشاميديناربنمهاجر

بدرانبنالقادرعبد=عساكرابنتاريخمهذب

1/1،8604لمهرماأبو

1/74صفرةأبيبنالمهلب

242،)816-.1،24/يحيىمهنأبن

)981

1/692العجليموزق

1،7570،5،571/السلامعليهموسى

،572/25،03،332،343،193

،293204،1.52،535553

1/482،717الانصاريإسحاقبنموسى

،1/696التبوذكيإسماعيلبنموسى

،772(118-21،)8/2183



،264،121/الاشعريموسىبو

131،181،203

7567./1الجهنيموسى

381382،/1المكيديناربنموسى

،2،5354/مريمابيبنسلمةبنموسى

1/18الاسديطريفبنموسى

1/057الطويلموسى

1/111الربذيعبيدةبنموسى

241/عثمانابيبنموسى

215/عقةبنموسى

1/784السراجاللهعبدبنعيسىبنموسى

1/484،054فليحبنموسى

1604،205/الاشيبالقاسمبنموسى

1/533،536المدينيموسىأبو

(281)/1الضبيالمساوربنموسى

،1/528،916لحفالاهارونبنموسى

0،62648

1/118الزمعييعقوببنموسى

32،/1رزميالخوالمكيأحمدبنالموفق

،28819،249،2195،643،

446

2956/لسلامعليهميكائيل

1/852توبةابوحفصبنميمون

بنالرحمنعبد=راشدبنلميمونأبو

البجلياللهعبد

236/،1/175،176مهرانبنميمون

2258/حمد(أالامام)صاحبالميموني

2293/نيالذبياالنابغة

2004/كعببنناجية

السلاميناصربنمحمد-ناصرابن

1/692سلمةأممولىناعم

289/مطعمبنجبيربننافع

1/558القارئالرحمنعبدبننافع

1،282،327/عمرابنمولىنافع

،932،382425،80،5618،

،622،6380،75،751،835

،836/20،21،2،4243،،76

،88،09111،411،112،122،

158،161

1168/الجمحيعمربننافع

1/146الاصبحيعامرأبيبنمالكبننافع

1/148(الاشبيليالرومئة)ابنتيالنبا

1/10،2234البغداديلحافظاالنجارابن

2424/ليالمعتزالنجار

377623،/1نجيجأبيابن

71



يمالنلىبن

حثانبننزار

النسائي

،8349،79

131،411،

631،951،

791،112،

04،3433،

،367،373

،388،938

432،474،

478،425،

796.177،

،768،774

،397208،

،827،828

/21،325،

271،113،

581،661،

917،181،

291،691،

20،2302،

11،2222،

65،2962،1

1/166،658

/1632-634

/1،76،77

،،601،701،011

،123،132،914

،174،091،691

،247،312،933

،346،036،363

4،37،378،382

،414،423،425

،448،451،466

،806،617،963

،721،722،746

،078،097،297

1،81،823،825

،834،846،847

،113،911،122

،134،143-145

،167،172،178

182،183،187،

،791،9910،02

،602-802،021

،223،231،232

،27،928304

12

1/475لاندلسيانصر

2174/نيالخراساباببننصر

237،238/2135./1ال!جزينصرأبو

1.563565/لشافعيالصئاغابننصرأبو

1557/الصغيرالجهضميعليبننصر

)981-823(1/البغداديمحمدبننصر

1096/العادليمحمدبننصري

2902/(أميةابيبن)سالملنضرأبو

29735،/1شميلبنالنضر

)823(1/المروزيمحمدبنالنضر

2121/اليماميمحمدبنالنضر

974157-/1الخيويالنضري

1/14النظام

2028/بشيربنالنعمان

1،984/(حنيفةأبي)جدقيسبنالنعمان

058

نيالجرجاعديابنالإستراباذي=نعيمابو

917،،1153،154/الاصبهانينعيمأبو

،250،280،2121(،0-ه)791

14،20،22،324،328،337

.342،345،47440.5505،

0،51،517.534.535054،

،613،651.787،812/267

82-836(،)1/4المروزيحقادبننعيم



69،79،/1دكينبنالفضلنعيمأبو

4،03،315،325،932104،

482،،623/248،185،518

1/733لسلمي(الرحيم)عبدالنفيسابن

193014./1لحنبليانقطةابن

1،173/(اللهعبدبنمحمد)نميرابن

691.،235،371،746/2161،

172،،023-232923

1/54نهشلأبيبن

1/235نواسابو

1/318سمعانبننؤاس

2،193481/السلامعليهنوح

1911/جابربننوح

1/428مريمأبيبننوح

1/123يزيدبننوح

2693/ليالبكانوف

،1/201،301،134،136النووي

/20،32304،165

،75705،/1السلامعليههارون

/25،03204

،346052،/1الهمدانيإسحاقبنهارون

1،52/2171،172،023

13

،97162،/1الرشيدهارون

043،484-154،455.555،

،965،663،66450،7208،

/2151

1/946لحماًلااللهعبدبنهارون

1/94،5،34044معروفبنهارون

1/484،054الفرويموسىبنهارون

1/676منافعبدبنهاشم

2112/هانىبنهانى

اللالكائي=الطبريلحسنابناللههبة

1976/الفراءحبشبنمحمدبنادلههبة

1/994لفزاري(عمربن)يزيدهبيرةابن

1/222الحنبليهبيرةابن

1/057هدبةأبو

2893/،1/54،64هرقل

1/284الهروانيابن

الهرويإسماعيلأبو=الهروي

87،،1/51،32،5،318هريرةأبو

004،805.055.585،816،

126.326،646،467،327،

747.783،787،897.508،

708،283،483،583،2/8،9،

32،72،82،64،74،557-5،



،39،124،133،134،135

،141،145،146،168،243

،258-026،263،927،928

0،03،2030،31،033،331

،038،384،093،193،044

54،4،477،482567

2084/شرحبيلبنهزيل

1،688/(النحويلدين)جمالهشامابن

/2325

1396/لسيرة()صاحبهشامابن

897،/1القردوسيحسانبنهشام

/2956

2025/المشبهلرافضيالحكمبنهشام

2222/الدستوائيهشام

1/173الرفاعيهشامأبو

،2471/مالكبنأنسبنزيدبنهشام

148

2178/المدنيسعدبنهشام

1،973047/الملكعبدبنهشام

24،26-1/0،2الزبيربنعروةبنهشام

،53912،،348،363،582

،)983-842(/2،55،56801،

122،123،126،191،291،

14

،791،702،214،227-922

232،604

1،067/الكلبيالسائببنمحمدبنهشام

)842-843(

2121.122/وابلبنيون!بنهشام

374،،1/016الواسطيبشيربنهشيم

.623/216،411،134

2202/زيادبنهقل

1/195البصرييحمىبنهلال

211/،64804،/1الحنفيالهمامابن

،1/411،421العوذييحمىبنهمام

/2481،941،202

1/327السريبنهماد

294،912/نويرةبنهني

793-1/993بسطامبنهياج

)843-846(،1013/جميلبنالهيثم

1/954التميمياللهعبدبنالهيثم

2143/الشاشيكليببنلهيثم

سلمةبنشقيق-وائلأبو

204،94،05،134/حجربنوائل

434،/1(المعتصمبن)هارونبادنهالواثق

436

675835،/1الاسقعبنواثلة



بنمحمدبنلصغير)صالحالليثيواقدأبو

2/158،016ئدة(ز

،1،131168/الواقدي

،276،277،928771

1/054العبسيزهيربنورقاء

1/41،3473اليشكريعمربنورقاء

354،/1اليشكرياللهعبدبنالوضاح

504،423،425،51،5165،

1،81،)836-838(843-846،

/2561،182،183،185

1/91،2022عقيلابنالوفاءبو

،1/18،128لجراحابنوكيع

،281،358947،048،135،

01،61،6100،8،812818،

،983/216،،03،32-34،67

121،126،1،25،571572

2791/السكونيشجاعبنالوليد

،1/671،584الطيالسيالوليدأبو

/2183

،241،017/كثيربنالوليد

175،177

1/564ليالمعتزالكرخيالوليدابن

375،382،/1مسلمبنالوليد

15

00،61،83،833،836-838(

2/014،)983

)حسانالفقيهالنيسابوريالوليدبو

2/63محمد(ابن

2691/بيانبنوهب

1/411نيالخيواجابربنوهب

2256/حازمبنجريربنوهب

2801/،1/205كيسانبنوهب

1/628راشدبناددهوهب

1/0،63،631/236خالدبنوهيب

1/0،63316الوردبنوهيب

،223922،/1الحمويياقوت

،2334،36،686733

2393/السلامعليهيحى

،282452،/1الكوفيادمبنيحى

/216،33

1/993الهرويزيادبنأحمدبنيحى

1/48،465،547أكثمبنيحى

2802/الغافقيأيوببنيحى

2226/لجزارابنيحى

،1/452الحضرميواقدبنحمزةبنيحى

.531،635)846(

1/622الامويسعيدبنيحى



،1/421الانصاريسعيدبنيحمى

/20،9011،091،00،2012-

13،2،222245

،1،42012/القظانسعيدبنيحيى

124،115،،281،361،037

،381،938431،943،044،

،534،536،537،561،586

،796،7121،72،7220،76

،787،497/248،411،918،

022

1622/الطائفيسليمبنيحمى

1،833834/الجعفيسليمانبنيحمى

1327/نضلةبنسليمانبنيحمى

1/576البغداديطالبأبيبنيحمى

،2122/الزبيربندثهعبدبنعبادبنيحمص

123

،1181/الحماًنيالحميدعبدبنيحمى

60،2،325،945،483،527

،638،)847(/2،185921

1126/قتيلةأبيبنالرحمنعبدبنيحمى

،113،2214/بكيربناللهعبدبنيحمى

،628،833834

217/الخزاعيعقيلبنيحمى

16

1635/الدسكريالطيببنعليبنيحمى

1/914الفضلبنيحمى

1/448045،فلبحبنيحمى

220،2302/كثيرابيبنيحمى

1/974المعلميحمىأبو

1،24،26،94،79/معينبنيحيى

،501،601-121،125،132

،914،015،153،158-016

،163،166،916،184-918

،191،691،791،227،231

،235،242،256،268،273

،285،932،338،344،345

،354،356،357-935،364

،367،378،937،386،393

،793،004،104،304404،

،414،415،425،431،438

،445،446،465-467،474

،048،515،516،952،557

،561.9950،06،806،906

،617،631،632-634،637

،638،651،496-796،072

،724،725،731،741،745

،746،768،976،078،781



،782،608،081،811

،814،816،981-823

،083،846-9842/18

،48،52،55،56،62

،158،165،176،185

،302،802،022،244

المغيرةبنيحى

حاجببننصربنيحى

2/402،الغسانييحىبنيحى

2923/الليثييحىبنيحى

2511/النيسابورييحىبنيحى

اليشكرييحى

البصرييعمربنيحى

يمانبنيحى

/5922،/1حبيبابيبنيزيد

،1/041الرشكيزيد

1/231،925زريعبنيزيد

الواسطيعطاءبنيزيد

لموصلي1إياسبنمحمدبنيزيد

فضيلبنمحمدبنيزيد

الهادبنيزيد

،813

-828

،43،

،911

،591

-257

1/53

503/

،502

267،

،187

958/

2/17

012/

602

695

،671

/837

468/

021/

302/

17

/1هارونبنيزيد

،977،897/2138،

/1الشامييوسفبنيزيد

847-848()

/2السلامعليهيعقوب

الذورقيإبراهيمبنيعقوب

/2سعدبنإبراهيمبنيعقوب

478

حميدبنيعقوب

الفسويسفيانبنيعقوب

012،122،123،

،9269،31،322

،393048،،481

488،794،174،

1،84،84648(

/2257

/1شيبةبنيعقوب

،375،938846،

911،176

مجغبنيعقوب

الطوسييعلىأبو

1/216،عبيدبنيعلى

2/167

،654،747

173،891

،162،163

311،521

1/454

،175،891

2/258

،1/31،29

،235،268

1،33،388

،484-486

،747،197

،)8،852

،012،122

،2/54،56

2/901

1/738

،474،747



1016/عطاءبنيعلى

1/553الحنبليءلفرابنيعلىأبو

1/464،0،76الموصلييعلىأبو

،897/2172،381

1/544نافعبنالحكماليمانأبو

1/186،187الكندياليمنأبو

العكبريينالبنمحمدبنعلي-ينالابن

2437،125/السلامعليهيوسف

1،635636/لسهميإبراهيمبنيوسف

1/283زيالشيرأحمدبنيوسف

1/0،92192الصيدلانيأحمدبنيوسف

1503/لمكيأحمدبنيوسف

586،،1/18أسباطبنيوسف

587،،99710،8-848(1،)85

/267،401،276

،195-1/495السمتيخالدبنيوسف

746

2165/الكوفيالتيميعديبنيوسف

1/234،024لعشيوسف

276/المروزيديناربنعيسىبنيوسف

،2-1/276،09229القاضييوسفأبو

00،360،35،3117،3134،

،326043،436،484،463،

694،794،526.545،455،

ال!!

18

،995،206-406،606،706

،8070،71،714،735،736

،744-746،208،981،821

،842،843،852،2/12،501

601،151،153،154،274

لجوزياابنسبط-قزغليبنيوسف

1/006القلوسييوسفأبو

،1/454القطانموسىبنيوسف

/2172،023

-1/124423القراطيسييزيدبنيوسف

2927/السلامعليهيونس

1/363بكيربنيونس

7989،/1خباببنيونس

1/23النضريطاهربنيونس

-1924/الصدفيلأعلىعبدبنيونس

،251،254،255،256/2،186

187،918،691،502

1/377عبيدبنيونس

،1/392،492لحافظاالمصرييونسابن

،692.343522،695.،775

،77640،850،8528

،1/111،591الايلييزيدبنيونس

،962/2541،918،591891-



الكتبفهرس

1/8شعريللأ،نةبالاا

السجزينصرلابي،الابانة

للسيوطي،الاتقان

نيالشيبالحسنابنلمحمدالاثار،

يوسفبيلاالاثار،

المتناهيةالعلل=الواهيةالاحاديث

للكوثري،الخلقمغيثفيالباطلبإبطاللحقاإحقاق

الاشبيليلحقالعبد،الاحكام

ليللغزا،الدينعلومإحياء

لحجازياالقاسملابي،التاريخفيالداخلةالاخبار

للشافعي،لحديثااختلاف

جريرالطبريلابنالفقهاء،اختلاف

النوويةالاربعون

للخليلي،دلارشاا

نيللقسطلا،ريالساإرشاد

للمولف،حكامهوالكذبمعرفةلىإالعامهإرشاد

درستويهلابنالنحو،فيالإرشاد

البرعبدلابن،الاستيعاب

للبيهقي،والصفاتالاسماء

971

1،2/2،936534،538

/2531

2/325،455

2/201،156

2/151

1/667

2/118،911

1/891

1/658

1/42،907،2/12،14

1/927،2/126

/2032

1/568

1/142

،1/58،2/904،605

512،518

1/487

،1/692،992/2184

،1/538482



1/51،0،67،675/2421،431،441حجرلابن،الاصابة

1/32نيالسمعالابن،الاصظلام

1/423،435،473،475،533،646الستةالاصول

2973/للشاطبي،الاعتصام

2294/للهيتمي،الاسلامبقواطعالاعلام

36،37/2266،/1القيملابن،الموقعينإعلام

1/44،54،1،34484،054نيالاصبهاالفرجلابي،نيالاغا

1/684البطليوسدالسيدلابن،الاقتضاب

1/347ماكولالابن،الإكمال

1/201،591للعراقي،لحديثاألفية

،1/24،67،952،234،166،068،968،096للشافعي،لاما

996،70-701،72/21،41،52،49،501،511،

231،081،871،522،642،262

1/483درستويهابنلياما

1368/حجرابنالحافظليأما

الستةالاصول-الستالامهات

،10،25،253،255،2614،035،03،803031/البرعبدلابنالانتقاء،

414،154،،432،795،895،627،658666

1/112،40،3،7170،75/2177نيالسمعالابن،الانساب

1/45الشافعينيللرويا،المذهببحر

1/565للسيوطي،الوعاةبغية

1104/الربيعبنحميدبنللحسين،التاريخ

072



المصريسعدبنلليث،التاريخ

الهمذانيالملكعبدبنلمحمد،التاريخ

الموصليإياسبنمحمدبنليزيد،التاريخ

1/50نعيملابي،اصبهانتاريخ

للطبري،والملوكالاممتاريخ

للبخاري،الاوسطالتاريخ

،1/52،0،3471،481،521بغدادتاريخ

631.171.175،177،178،

591،791،202،302،602،

236،632،662،962،127،

285،288،003-50،3431،

.331-333،335،337-933

-3480،354،35-3564-36

،384،386-3880،934،93

904،014،134،414،174،

624،924-431،435،437،

454،554،574،954،064،

473،474،477،482،486،

135.515.025523-.525،

545،645،485،155،455،

573.585588-،695.795،

916،2،62462-626،962،

127

2،802،405

،155،158

،181-918

،021،216

،273،276

،315-032

،341-343

،367،376

،593،793

،042،421

،442،444

،463،465

،487،948

،952-533

،056،563

،995،612

،632،635

1/592

1/563

1/468

،،534812

/1043

/1958

،915،162

،191،291

،217،922

،277،281

،323،328

،345،346

،377،383

،104،204

،423،425

،448،452

،468-047

،994،405

537،538،

،566،057

،614-617

،064،648



،651،652،655،657،658،966،712،717-072

،728،734،735738-0،74،747،748،757،758

0،76،767-976،772،774،775،977،078،784

،197-797،308،908،811،816،817،981،082

،8234،82،827،833،834،838،842،843-846

،8481،85-853/2،5،6،03،62،67،07،74،76

19،79،201،401،127،147،156،274،276

652.653،75580.8837،،1/701،10.3515للسهمي،جرجانتاريخ

الاعيانوفيات-خلكانابنتاريخ

928464،627،،1/501خيثمةابيابنتاريخ

353356،،1/187عساكرلابن،دمشقتاريخ

347435،،85132،/1للبخاريالصغير،التاريخ

الزمانأهلتاريخفيلجماناعقد-العيعيتاريخ

،1/131،0،310،340،37435،654،471للبخاريالكبير،التاريخ

.63814،60،665.716،71.826.835،838

/2231.651،661،017.175.182،183

1/047حمدويهبنلمحمدمرو،تاريخ

1/6.74817الدوريعباسرواية،معينابنتاريخ

366،797458،/1للحاكمنيسابور،تاريخ

والتاريخلمعرفةا=الفسويسفيانبنيعقوبتاريخ

،27-3.6.701،41،51،1،24،292./1للكوثري،لخطيباتأنيب

.31،38.93471.1،2243،21،26262،

227



،285،092،3920،31،314،931،032

،336،03611،4،431،437،943،447

،457،484،206،665،666،671،207

،718،813،983/2،5،285555

1/78قتيبةلابن،الحديثمختلفتاويل

1/10،3203للسيوطي،الصحيفةتيييض

1/46لهمامالابنالتحرير،

2173/للعرافيالاحياء،أحاديثتخريج

1/642،562،592،573للسيوطي،الراويتدريب

،1/184،291.591.00،210،240،218،2222لحفاظاتذكرة

،228،922،236،237238،257،.263،265267،

،356،366،936914،954،475،005،105،305،

805،175،185،452،528.053.545،567،،576

4،64،6534.65،796،758،762،764،773،786

،6976،81،848/2567

،93221،،801.02،5،227،92،،1/4للكوثري،التأنيببعقدالترحيب

451،117،176.177،291،802،012،

96،2286،،335،336،3530،364،36

924،432،943،644،56458-4،478،

215،952.555،568،41،618،7753،

،768،773،813،837/286

9719،81/2123،،1/915،161للحافظ،المنفعةتعجيل

723



2165/للمروزي،الصلاةقدرتعظيم

1/737للسيوطي،الموضوعاتعلىالتعقبات

،272،352.997.833/2،77.81303،/1الطبريجريرابنتفسير

4.325،32004،104،064،478،084

1/5،71/2335الرازيتفسير

2171/كثيرابنتفسير

1/014تيميةلابن،القلمسورةتفسير

1/486درستويهلابن،الجرميكتابتفسير

،1/021،621،631،52،2.358435،438والتعديللجرحاتقدمة

522.2،71/213

1/201للنوويوالتيسير،التقريب

1/014نقطةلابنالتقييد،

1،261،71،712/2112،165،062/البرعبدلابنالتمهيد،

1/455البصريحمزةبنلعلي،الرواةأغاليطعلىالتنبيهات

627/2174،/1الهاديعبدلابن،التحقيقتنقيح

2113/،1/486للطبريالاثار،تهذيب

1/175،288،305بدرانلابن،دمشقتاريختهذيب

،77،97901،011،471،151،571،175،،1/94التهذيبتهذيب

176،091،61،2522،،926،281،3134.310،32

.336،338،933،353،3561،36،037.371،373

،937،038.386704،142،427،432،438،044،

544،472،475،12،541،5952،.534،535465،

427



،555،958،39580،6،628،637،646،696،796

0،72-722،724،975،784،818،821،826،828

،838،983،844،085،2/1481،02241،925

1/521،177،953للمزي،الكمالتهذيب

657،658،،4-1/094،29449حجرابنللحافظ،التانيسليتوا

،965،661،3964.0750،7807

،1/131،511،941،531،451،561،016،174حبانلابن،الثقات

17،2،933،346،347.374،387.793،893204،

704،274،424،484،154،464،135،152.،053

537،465،485،557،588،958،795،6،619،62

،631،636،637،963،647،648،668،731،976

.7720.78-782،7850.97،397،89720،8308،

،818،823،8379،84/2901،177،30،2602،

80،201،2704

1/387شاهينلابن،الثقات

1/57للعجلي،الثقات

1157/قطلوبغالابن،الستةالكتبفييقعلمممنالثقات

1/038جريجلابن،لجامعا

،26،370،92،192،992317،/1البرعبدلابن،وفضلهالعلمبيانجامع

486،596

634،834/215.55،57.004،،1/21،2125الترمذيجامع

1/108للسيوطيالصغير،لجامعا

527



1/9،811،82822الحسنبنلمحمدالصغير،لجامعا

1278/الحسنبنلمحمدالكبير،لجامعا

1/417للخوارزميالمسانيد،جامع

،1/173،4،31،346،593145،294حاتمأبيلابن،و]لتعديللجرحا

45.5،627،628،637،657،658746

697/2،3314،43،44،15،/1للبخاري،اليدينرفعجزء

1/487الفراءصالحأبيجزء

1/243للخطيب،الشكيو،صومفيجزء

1/912،137،697للبخاري،القراءةجزء

110،2943،144/المقفيعاصمبنمحمدجزء

385386،/1الشافعيبكربيأحديثمنجزء

047،،1،1924،03946/للقرشي،الحنفيةتراجمفيالمضيةلجواهرا

595

1/1.71/216،181،256التركمانيلابن،النقيلجوهرا

2477/القيملابن،الارواححادي

2448/المواقفشرحعلىالحكيمعبدحاشية

1/406للفنجابي،الرايةنصبعلىحاشية

1/723المثنىبنلمحمدهند،ابيبنداودحديث

1/768الدارقطنيانتخاب،نيالشيباالمفضلبيأحديث

1/791،5،34،812/276نعيملأبيالأولياء،حلية

2115/المطولعلىلحكيماعبدحواشي

2501/يوسفلأبي،لخراجا

726



1/7جنيلابن،لخصائصا

للنسائي،عليخصائص

للسيوطي،الكبرىلخصائصا

للبيهقي،لخلافياتا

للبخاريالعباد،أفعالخلق

نيالاصبهانعيمبيلا،النبوةدلائل

نيالسمعالابنبغداد،تاريخذيل

للهروي،الكلامذم

للسيوطي،لياللاذيل

1/223،2اليونينيللقطب،لزمان1مراةذيل

1/538حاتمبيألابن،الجهميةعلىالرد

1183،7/لجوزياابنلسبط،الخطيبعلىالرد

المصيبالسهم=عيسىللملك،الخطيبعلىالرد

للشافعي،الحسنبنمحمدعلىالرد

درستويهلابن،الخليلعلىالردفيالضبيالمفضلعلىالرد

،1/24للشافعي،لرسالةا

حكامهوالكذبمعرفةلىإالعامهإرشاد-للمؤلفالكذباحكامرسالة

2،76084،4/.1/396للالوسي،نيلمعا1روج

نيللسمنا،القضاةروضة

1/018،0حنبلبنلاحمدالزهد،

./1لمغاربةالبعض،الزهرة

للذهلي،الزهريات

727

،55852

1/174

1/324

2/256

1/638

1/324

1/044

1/254

1/292

،23233

،/2334

18،233

1/707

1/487

،53657

،53553

1/984

93-393

،32721

2/891



1/45،294للهيتميالكبائر،اقترافعنالزواجر

1103/رقطني1للدالسهميحمزةسؤالات

1/674(القديمالعهد)منأرمياسفر

1،347/حنبلبنأحمدبناللهلعبد،السنة

،477

/2335

1027/القاضيكاملبنأحمدسنن

1/491النجادبكربيأسنن

1/38،79،114،246،248،366،947،621،845،البيهقيسنن

،2/13،16،32،51،57،30190،1،011،112114،م

،913،161،172،917،991،402،222،223،225

،023،257261

الترمذيجامع=الترمذيسنن

،06،016،516،662-1/131،642،482،947،6068الدارقطنيسنن

32411،181،261،138،161،،213/م84،ه21،7

،81501،،962/224،57،،346،387947،465،/1داودابيسنن

011.511،221،412،134،641،57،2704

-1/574576مرتجىبنرجاءسنن

1/965الطحاويبرواية،الثافعيسنن

1/6،34،9630،78/2641،172،181،223النسائيسنن

2،صها1/183،187،الايوبيلعيسى،الخطيبعلىالردفيالمصيبالسهم

،457/259

728



للذهبيالنبلاء،أعلامسير

الفزاريإسحاقلابيالسير،

إسحاقلابن،السيرة

الناسسيدابن،السيرة

نيللجوزجا،الشجرة

العمادلابن،الذهبشذرات

للالكائي،السنةاهلاعتقادأصولشرح

للعراقي،لحديثاألفيةشرح

حاجاميرلابنالتحرير،شرح

للمحلي،الجوامعجمعشرح

للسرخسيالكبير،السيرسرح

للنووي،مسلمصحيحشرح

تيميةلابن،الاصفهانيةالعقيدةشرح

رجبلابن،الترمذيعللشرح

العيددقيقلابن،لاحكام1عمدةشرح

القاريعمدة-البخاريعلىالعينيشرح

للمغنيساويالاكبر،الفقهشرح

الساريإرشاد=البخاريعلىالقسطلانيشرح

للرضي،الكافيةشرح

للقاري،حنيفةأبيمسندشرح

نيللتفتازاالمقاصد،شرح

الجرجانيللسيد،المواقفشرح

972

/2

/1

/2

/1

/1

/1

/1،08

/1

،1/201

،1/921،2/363

36

17

27

76

97

77

64

73

94

13

37

93

6/

/1572

1/687

/1292،0392

2/512،547

/143،/2،333،3361،34



،342،352-355،357

،424،448051،512

النظرنزهة-النخبةشرح

للحازمي،لخمسةاالائمةشروط

للبيهقي،الايمانشعب

سينالابنالشفاء،

للسبكي،الانامخيرزيارةفيالسقامشفاء

،87131،،31،35،9354..1/61البخاريصحيح

137،561.571،002،13،2122،

،368،372،385404،442،475،

486،615.156،،9620،78،788

،828،832/2،23،2604،44،6

89،301،611،911،541.481،

891.002،202،11،29،22142،

152،572،028،928،20،3،374

،384،893114،044،481،553

الاسماعيليبكرأبيصحيح

البرقانيبكرأبيصحيح

8931،/1حبانابنصحيح

خزيمةابنصحيح

1/941،144،1،743عوانةبياصحيح

،72،87134،136،،3543،.1/18مسلمصحيح

037

1/157

997،108/

2/594

1/971

،132،136

،247،341

،476،947

،808،825

،4،53،09

،163،691

-246،924

،038،382

955،956،

1/652

/،172693

71،2/021

/،053774

،742/891

،913،014



الصحيحان

يللبخار،الضعفاء

لجوزيالابنالضعفاء،

للحاكمالضعفاء،

حبانلابنالضعفاء،

للذهبيالضعفاء،

شاهينلابنالضعفاء،

0،32،933،424،546،695،671،675،743

،765،9761،81،841،2/23،32،350،4،46

،53،58،61،11516،1،133،134،137،144

،591،8910،02،302،502،023،923،242

،251،254،256،257،927،028،287،928

،313،382،59360،4،477،478،481،482

522،562

،1/17،98،201،913،014،916،248،345

1،35،354،363،387،938،42543،4،583

،663،672،6751،72،722،765،768،773

،781،8340،84،846،2/280،4،46،71،72

،85،88،29،145،146،148،158،161،191

،702،802،214،216،227،922،237،924

،025،9270،030،31،317،033،374،093

،193،445،477،516،518،554،955،567

581،583

/1،212475،476

1/933

/1762

/14،03،367،372،893،6331،71731

2/022

1/163،847
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1/937الصقليالعربلأبيالضعفاء،

1113/للعقيليالضعفاء،

1/995الازديالفتحلابيالضعفاء،

1/328للبخاريالصغير،الضعفاء

1/647ئيللنسا،لمتروكونواالضعفاء

لحفاظاتذكرة=للذهبي،لحفاظاطبقات

1/453يعلىأبيلابن،الحنابلةطبقات

،1/132،18،2،922،342488،094السبكيلابن،الشافعيةطبقات

/2936

253538.045،/1الشيرازيإسحاقلابيالفقهاء،طبقات

،39299،22،31395،،1/162،167سعدلابن،الكبرىالطبقات

/2253

1/405،534.537،218الشيخلابي،بأصبهانالمحدئينطبقات

1،787/2217/حجرلابن،المدلسينطبقات

1/4،8،01،13،14،02،25،93،04،401،لتنكيل،للمؤلفطليعة

،122،154،915،171،176،177،918،291

،391.402،702،802،021،215،268،926

،286،103.328،335،336،347،934،352

،353،356،358-036،364،385،386،593

،693،415،942،432،437،451،454-458

،047،478،512،952.555،568،614،636

،644،647،718،072،074،753،773،813

816،836،837،2/914

732



1/4،03748للعيني،الزمانأهلتاريخفيلجماناعقد

1/927للأثرم،لعللا

2932/للترمذي،العلل

2185/حاتمابيلابن،العلل

1/642،656للساجي،العلل

1/073حبانلابن،حنيفةابوإليهاستندماعلل

1/442لجوزيالابن،المتناهيةالعلل

1/073حبانلابن،ومثالبهحنيفةأبيمناقبعلل

1/13للعيني،القاريعمدة

1/097للنسائي،والليلةاليومعمل

2151،415/للبابرتي،الهدايةشرحفيالعناية

2374/اصيبعةابيلابنالاطباء،طبقاتفيالانباءعيون

1/0.31427،40،670،6918للدارقطني،مالكغرائب

1/581عزيزبنلمحمد،القرانغريب

،23،3146،041،47،2،675،735743،/1حجرلابن،الباريفتح

،788،832،833/241،14،46،،62،63،66

89،171،012،441،631،641،661،187،

591،791،891،20،280.251،24،22462،

.26409،230،3،381304،185،561،956

،76،82921.013،138،241،431،151،/1للسخاوي،المغيثفتح

891،10،2552،،2620،34،387564،971،

،763787
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1/328أحمدبنلمكرم،حنيفةبيافضائل

1/572حنيفةلابيالمنسوبالاكبر،الفقه

1/621،492،658النديمابنفهرست

1/093القطيعيمالكابنفوائد

1232/اللكنويلحي1لعبد،الحنفيةتراجمفيالبهيةئد1الفو

2151،054/،1/26للفيروزابادي،لمحيطاالقاموس

1/92،434،436،437للكنديمصر،قضاة

1/774المكيطالبلابي،القلوبقوت

،326215،،1/531عديلابن،الرجالضعفاءفيالكامل

408

1/852للمبرد،الكامل

1/487درستويهلابن،النحويينأخباركتاب

1/487درستويهلابنالاعداد،كتاب

1044/حنبلبنلاحمد،الايمانكتاب

66،678713-6434،666،/1شيبةبنلمسعود،التعليمكتاب

1/5،71/2335خزيمةلابنالتوحيد،كتاب

1487/لابن،القرانتفسيرفيوثعلبالاخفشبينالتوسطكتاب

درستويه

2117/عاصمبيألابنلجهاد،اكتاب

1243/للخطيب،بالبسملةلجهراكتاب

996107،/1للشافعي،لحجةاكتاب

2167/أبانبنلعيسى،لحججاكتاب
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صا

صا

صا

صا

صا

صا

صا

درستويهلابن،لميتوالحيا

1،282،71753/حنيفةلابيالمنسوب،الحيل

يوسفلابيالمنسوب،الحيل

درستويهلابن،ساعدةبنقشخبر

مالكبيأبنيزيدبنلخالد،الديات

للعسال،لرؤيةا

درستويهلابن،نيالمعافيالفراءعلىالرد

الشيخلابي،السنة

للشافعي،واليمينالشاهد

61891،/1الاشنانيلابن،الشفعة

2192،79.3534،344،444،67/للمؤلف،العبادة

الشيخلابي،العظمة

للعسال،العظمة

وفضلهالعلمبيانجامع=العلم

حنيفةبيأمناقب=العوامأبيابن

درستويهلابن،لحديثاغريب

التميمي]لعزيزلعبد،الاصولفي

المقدسيطاهرلابنالمرد،لىإالنظرجوازفي

التميميلعزيز1لعبد،الفرائضفي

درستويهلابنالهجاء،في

1/34للخطيب،القنوت

للمبرد،اللحنة

735

/1

،7

/1

/1

/1

/1

/1

/1

/1

،6

/1

/1

/1

/1

/1

/1

/1

،2

/1

487

736

735

487

517

487

517

507

621

583

517

517

487

553

227

553

487

642



درستويهلابنالشعر،نيمعاكتاب

للعسال،السنةفيالمعرفةكتاب

درستويهلابنوالممدود،المقصوركتاب

بكاربنللزبير،النسبكتاب

درستويهلابن،لهدايةاكتاب

7499،12،،1/26،53للخطيب،الكفاية

،293

المقدسيالغنيلعبد،الكمال

بيللدولا،الكنى

للنسائي،الكنى

/1للسيوطي،المصنوعةاللالئ

منظورلابن،العربلسان

81،598..1/53حجرلابن،الميزانلسان

471،481،531،4

188،291،90،21

،923،283،2872

،935-368،3712

604،514،164،0

154،945،046،4

805،17.5185.1

04،5،563571،6

50،6،616،6179

736

/1487

1/517

/1487

1/067

/1487

،،126،135،018،381

،48،566654،997،608

1/424

1/851

1/388

،36،372،373804،833

،1/6852/456

،،011،111،115،122

،1،156،915،175،182

،2،223،228،234،235

،2،326،932،331،346

،3،387،593،204،504

،4،427،428،446،448

،4،466،4850،05،705

،5،527،528،532،536

،5،578،585،295،595

،6،623،636،963،665



،9731،74-744،746،762،771،774،776

،777،781،786،797997-1،08308-5،08

،808،818،821،825،827/2،371،374

937

1/9لحكماعبدلابن،رسولهوسنةاللهكتابالشاقعيفيهخالفما

1/7للعطار،مالكعنالاكابررواهما

شامةلابي،المؤمل

للسرخسي،المبسوط

العامريعاصملابي،المبسوط

/1للمحمصاني،العلمبيانجامعمختصر

20،33214،5/القيملابن،الصواعقمختصر

336166،068،687،688،0،/1لمزنيامختصر

للياقعي،لجنانامراة

222-1/188،1.223لجوزياابنلسبط،الزمانمراة

حاتمبيالابن،المراسيل

داودبيلا،لمراسيلا

دريدلابن،الشافعيمرثية

حمدأعنالكوسجإسحاقمسائل

احمدعنداودأبيمسائل

أبيهعنأحمدبناللهعبدمسائل

داودلابيحمد[،أ:]الصوابمالكمسائل

3570،36514،1،529،،1/581حنيفةأبيمسانيد

737

،6

،3

02

/1

/1

،2

،4

،6

/1

،2

/1

/1

/1

/1

/1

/1

/1

،6

07

31

22

73

26

24

07

97

23

13

64

66

27

27

27

65



1765/للسزاج،مسلمصحيحعلىالمستخرج

1/693الصفارللهروي،مسلمصحيحعلىالمستخرج

1/202نعيملابي،للحاكملحديثاعلومعلىمستخرج

،1/71،591،802،902،012،8،32674،586للحاكم،المستدرك

236،567،14،744،72-76،7679.820،83

/213،41،011،133،361،161،71.3104،144،

974

206،3935/ليللغزا،لمستصفىا

،1/9.3081،442،542،09،329،339،3845حمدأمسند

255.5.83548،2/،334،34116-11،321،421،

241،941،271-471،871،791،991،202،402،

152،262،71.309،3724،644

1/1،65653،2راهويهبنإسحاقمسند

1/002أسامةبيأبنلحارثامسند

2091/لحميديامسند

1/514للحارثي،حنيفةبيأمسند

الدارميمسند

2511،231،081/الشافعيمسند

الطيالسيمسند

يعلىابيمسند

الدارقطنيتصنيف،لدعلجالكبيرالمسند

2135،915/للطحاويالاثار،مشكل
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1/42،404،531فوركلابن،وبيانهلحديثامشكل

1/097النسانيمشيخة

2393/للفيوميالمنير،المصباج

،11،125،165-1/1،35/2011،121،1619شيبةأبيابنمصنف
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1/1،712،71/2681،422الرزاقعبدمصنف
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1/682نيالأصفهاللراغب،المفردات

2215/نيللتفتازالمقاصد،ا

1/49الصلاحابنمقدمة

الساريهدى=الفتحمقدمة
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2335/العنيدبشرالمريسيعلىسعيدبنعثماننقض
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الموفموعاقفهرس

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001/5التحقيقمنرمة

00000001/7ء..................................................الكتابعنوان-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000001/7.التاليفسبب-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000001/8التأليفتاربخ

00000000000000000000000000000000000001/9فيهاالمؤلفومنهج،الكتابأقسام-

000000000000000000000000000000000000000000000000001/62العلميةالكتابديمه-

0000000000000000000500000000000000000000/103بالتنكيلعلاقةلهاالتيالكتب-

0000000000000000000000000000000000000000000001/53ومسوداتهلكتاب..-- ا مسصه
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وماالخطيبتجاهيقفهأنالاستاذعلىكانالذيالحكيمالموقفذكر
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00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001/53فصل5-
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000000000000000000000000000000000000000000000000001/53ردهافيوالتمحل

000000000000000000000000000000000005000000001/53تهمنشأوبداية،الرأيأهل.
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0000000000001/14الصحيحةالاحاديثوردهم،والمتكفمونالمقفدينغلاة.
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00000000000000000000000000000000001/5...الاعتقادبسببعداوةمجروحه
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00001/50بعضهمجرحفيالخطامنعليهترتبوماالرواةاسماءلتشابهأمثلة

000000000000000000001/90]لمعدلأوالجارحعبارةنصعنالبحث:الخامس

000000000000000001/01الاصليةالعبارةعنللبحثكتبعدةمراجعة:السادس
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555001/71غيرهبكلامكلامهمقارنةمع،إمامكلاصطلاحعنالبحث:التاسع

000000500000001/22."..بهيحتجولايوثقراومنوكم":الكوثريقولمناقشة

000000000000000001/42معدلهأووجارحهالراويبينذاتعنالبحث:العاشر

000000000000000000000000000001/52؟يعمليهمافباوتعديلجرحاجتمعإذا-7
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00000050000000000001/912..الا.الجرحفيهيقبللمعدالتهثبتتمن:قولهم8-

000000000000000000000000000000000000001/134والانقطاعالاتصالفيمباحث-9

ولمعاصرهعمنللسماعمحتملةبصيغةالرجلروايةفيالاولالمبحث

0000000000000000000000000000000000000000000000000000001/134لهلقاوهيثبت

1137/....مسلمالامامقولعلىبهاالمعتدالمعاصرةضبطفيالثانيالمبحث

00000000000000000000000000001/138المعاصرةاحتماليكفيلا:الثالثالمبحث
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نيالاصبهانعيمابوإسحاقبنأحمدبناللهعبدبنحمد
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وسبططاهرابنذكرهماوإبطال،دمشقمنالخطيبنفيسبب

00000000000000000000000000000/1226ذلكفيعيسىلملك1والجوزيابن

كذبهالذياللؤلويزيادبنالحسنعنالكوثريدفاعبينمقابلة

000000000000000000000000000000001/235الخطيبعلىتحاملهوبينالائمة
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كتبمنمستفادةالخطيبكتبإن:لجوزياابنقولمناقشة

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000001/732لصوريا

علىكتبهفيتعصبالخطيبإن:لجوزياابنقولمناقشة

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000/1042الحنابلة

تصحلاأحاديثذكرهالخطيبعلىلجوزياابنانتقادمناقشة

0000000000000000050000001/243........وغيره"بالبسملةلجهراكتاب"في

00000000000000000000000000000000000000000000000001/942............فصل

لمناظرةروايتهفيالتغييرتعمدالخطيبأنالكوثريزعمعلىالرد

0000001/942حنيفةوأبيمالكبينالتفضيلفيالحسنبنلمحمدالشافعي

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001/162فصل

الكوثريعلىلرد1و،المحدثينعنددا"المحفوظلفظةمعنى

0000000000000000000000000000000000000000/1261بهاالخطيبعلىلتشنيعه
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.......................................خزيمةبنالفضلبنأحمد
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....................المروذيبكرأبوالحجاجبنمحمدبناحمد

00000000000000005.............الرازيالحسينبنمحمدبناحمد
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1/276....فيهماوبيان،يوسفأبيعلىتفقهماأولتفقهأنهزعمه:فصل

بنمحمدكتبمنالدقيقةالاجوبةيستخرجكانأنهزعمه:فصل

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000001/277الحسن

00000001/277...ومذهبهحنيفةلابياحمدعيبمنالمرادتحقيق:فصل
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000000000000000000000000000000000000000/2192الشدائدعلىالابتلاءاقتصارعدم

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000/2492فصل2-

0000000000000000000000000000000000000000000/2492لحقباالاعترافعدمأسباب

000000000000000000000000000000000000000،0000/2692الناسعلىالهوىغلبةدليل

2792/أحد.علىتشتبهلاقاهرةمكشوفةالحقحجججميعاللهيجعللملماذا

000000000000000000000000/2103مغربهامنالشمسطلوععندالناسإيمانسبب

00000/2303ضلالا.لىتعااللهيزيدهأنللهوىستسلم1ولحقاكرهمناستحقاق

30000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002/603-فصل

0000000000000000000000/2603غالبةالشبهاتتكونلاأنالإلهيةالحكمةاقتضاء

نشأمنحتىالعقائد،فيلبحث1والنطرإلىالناسجميعيدعىهل

0000000000000000000000000000000000000000000000000000002/703؟الحقعلى

000000000/2803فيها.الصلالسبابو،الفقهيةالاحكامفيالنظرمنالمقصود

50000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002/903-فصل
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00005550000/2903:عينيهنصبويجعلهافيهايفكرانللانسانينبغيامورعشرة

0000000000005500000000000000000000005/2903.الباطلوضعةالحقشرف-1

0000000000000000000/2903.الآخرةونعيماللهرضوانلىإالدنيانعيمنسبة2-

0000000000/2313.والمعصيةالطاعةمنأعمالهلىإبالنظرحالهفييفكر3-

000000000000000000000000000000000000000/2318.الهوىمعحالهفييفكر4-

000000000000000/2123.عليهنشأكانماخطاعلىنبهإذاموقفهفييفكر-5

نأيضزهولا،نفسهفيهوحالهعنمسؤولأنهيستحضر6-

0000000000000000000000000000000000000/2123خطأ.علىكانوامشايخه

متبعيستحقهوما،اللهرضوانمنالحقلمؤثريرجىمايتدئر7-

00500000000000000000000000000000000000000000/2322سخطهمنالهوى

علىويروضها،الحقمنلهيتبتنفيماهواهابخلافنفسهيأخذ8-

00000000000000000000000000000000000000000000000000/2322له.الخضوع

2323/..........0000000000عليهنشأمايخالففيمابالاحتياطنفسطياخذ9-

0000000000/2326الشبهاتومعدنالحججمعدنبينالتمييزفييسعى-01

،الشبهاتمدنالحقعدنبينالفر!في:الأولالباب*

327-000/2385..00555555..00..ومراتبهاالاسلاميةالعقائدماخذوبيان

000000000000000000000000000000000000000000/2327الفطرة:الاولالسلفيالمأخذ

00000000000000/2923(مج!ي!ارسولهوكلامالله)كلامالشرع:المانيالسلفيالمأخذ

وعدم،الحقلمعرفةترشحهمالتيالهيئةعلىالناسخلقاللهإن

0000000000000000000000000000000000000000000/2033لامرينيحصلمعرفته
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0000000000000000000000/2332عليهمالمنعمسراطمنليسالفلسفةوالكلامعلم

السلفيين،المأخذينمنالعقائدلاقتباسهمالسنةأئمةفيالكوثريطعن

00000000000000000000000000000000000000000000000/2334سواهما.ماوردهم

0000000000000000000000000000000000000000000000000005000000000000002337/فصل

فيفيه(المتعمق)النظرالاولالخلفيالماخذلىإحاجةلاأنهبيان

00000000000000000/2337والتشكيكاتللشبهاتهثاروأنهالعقائد،معرفة

للمأخذوحفظه،خلقهملاجلهالذيالمقصدفيبالناساللهعناية

فيضلاللىإيؤديحسيغلطفيهيستمرأنالاولالسلفي

0000000000000000000000000000000000000000000000000000050000/2043الاعتقاد

000000000000000000000000000000000/2143البديهياتفيالقادحونبهاعتلماذكر

00000000000000000000000000/2543بالعادياتالاحتجاجفيهايصحالتيالمواطن

00000000000/2053مزاياهوبيانفيها،التثئتلىإالمحتاجالعقليةللقضاياالمعيار

00000000000000000000000000000000000000000000000/2352وفرقهمالسوفسطائيةذكر

000000/2353عنهالجوابو]مطلقا،العلمالنظرإفادةفيالقادحونبهتمسكما

000000000000000000000000/2357الالهياتفيفيهالمتعفقالنظرفيالقدحوجوه

التصديقلىإسكنتإذاالنفسأحوالشرحفيليالغزاكلامذكر

000000000000000000000000000000000000000000000000050000000/2063مابقضية

0000000/2362اللهشفاهحتىالبديهياتفيامرهأولفيبالشكليالغزااعتراف

2365/.لإسلاموالكفرفيهيستويالذيالنظراستقلالفيليالغزاقولمناقشة

السراطعنلعدولهموالهدايةلرباني1للتأييديتعرضوالمالمتكلمون
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00000000000005000000000000/2367المؤمنينسبيلغيروسلوكهمالمستقيم

00000000000000000000000000/2368منهالمحمودوبيانالنظراستقلالفيالتحقيق

لىإ(الرازي-ليالغزا-الجويني-)الاشعريالنظارأكابررجوعذكر

000000000000000000000000000/2936المسلمينعامةعليهاالتيالحالتمني

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000/2378فصل

2378/.......ه.ـ.0.000005.التصوفيالكشف:الثانيالخلفيالماخذنشاةتاريخ

0000000000000000000000000/2038الدينفيإليهالاستناديصلحمماليسالكشف

000000000000000/2381ه..بهاوالكهانةوالفراسةالروياوتعلق،الغيبمراتبذكر

2382/...........الرؤيا.منضربايكونانيتعدىلاوأنه،الكشفعلىالكلام

0000000000000000000000000000000000000000000/2384والروياالتحديثعلىالكلام

00000000000000000000000000000000000000000000500000000/2385الفراسةعلىالكلام

2385/.........الدينمنليسفيماالخلفيينالمأخذينلىإالاستنادمنمانعلا

386014-0000.0000000005/2الكذبعنورسلهاللهتنزيهفي:نيالثاالباب*

00000000000000000000000000000000000000/2387الكذبعنلىوتعاتباركاللهتنزيه

000000000000000000000000000000000000000000000000/2093الكذبعنالانبياءتنزيه

00000000000000/2093("كذباتثلاثلاإإبراهيميكذبلم":حديثعلىالكلام

000000000000000000000000000/2593"فلانيكذبلمو""فلان"كذبمنالمتبادر

0000000000000000000000000/2793"أختي"هيلجبار:اللملكإبراهيمقولتوجيه

00000000000000000000/2893وبعدهاالنبوةقبلالكذبمنجم!امحمدنبيناعصمة
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0000000000000000000055500/21الاعينخائنةعنع!يموتنزههسرحأبيابنقصة

00000/23،.ـ00500000000000005...00غزوهايريدالتيغيرلمجمبجهةالنبيتورية

000000000000000000000/25النخلتأبيروحديثالانبياء،خطأفيالقولتفصيل

00000000000000000000000000000000/26الغيلرضاعفيجاءومااليدينذيقصة

بيانهيتأخروماله،ظاهرلاالذيالمجملفيللكذبرائحةلاأنهبيان

000000555005000000000000000000000000000000000000/29لحاجةاوقتلىإ

-000/211428العقائدفيالشرعيةبالنصوصالاحتجاجفي:الثالثالباب*

000000000000000/21الالهياتفيبالوحيينالاحتجاجبعدمالقولنشأةتاريخ

00000/22مطلقاالعقائدأبوابفيالشرائعبظاهريحتجلاإنهسينا:ابنقول

حضرهامناظرةصورةفيفيهاوالنظر،كلامهمنسيناابنمقاصد

000000000000000000000000000000000000000000000/23وناقدوسلفيمتكلم

فيصريحأوظاهرهوماالنصوصمن)أنالاولالمقصدفيالنظر

0000000000000/26(المتكلمونيردهاالتينيالمعامنوغيرهاالتجسيم

الاستعارةاحتماليدفحالنصوصتلكمن)الصريحالثانيالمقصد

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000/23لمجاز(وا

دلالتيالمعانيتلكينفيماوالسنةالكتابفياليسالثالثالمقصد

000000/24(بينةغيرإشاراتهناكوإنما،الكثيرةالنصوصظاهرعليها

استدلالودحض<شئ>لبكمثله-:لىتعاقولهمعنىتحقيق

000000000000000000000000000000000/24الصفاتنفيعلىبهاالمتكلمين

500000000000/27ونظائرهاشيء"كمثلهليس"فيهاالتيالاياتسياقفيالنظر
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يعبدونالذينالمشركينعلىالحجةلاقامةمسوقةالاياتهذهأنبيان

0000000000000000000000000/2942منهمالغيبيللنفعطلبااولياءاللهدونمن

التصرفعلىلجنواالموتىوأرواحوالبشرالملائكةقدرةفيالنظر

00000500000000000000005000000000050000000000000000000000/2034الكونفي

التدبيرعلىالتامةالقدرةهواستحقاقهمناطنو،العبادةتعريفبيان

00000000000000/2435القدرةهذهفيشيءكمثلهليسلىتعاوأنه،الغيبي

000000000000000000000000000000000000000000/2437"الواحد"اللهاسممعنىتحقيق

00000000000000000000000000000000000000000/2044..الإخلاصسورةمعنىتحقيق

00000000000550000000000500000000000000055550/2444أحد""للفظةسيناابنتفسير

00/2447التعطيلعينهوالذي"توحيدهعلى"سينالابنالمتكلمينأكثرموافقة

000000/2054قررهاالتي("الوحدة"تلكتابىالفطريةالعقولأنسيناابناعتراف

0500000000000000/2154نسبهيعرفلاالذيالمنفردبمعنىاللغةفي"أحد"إتيان

00000000000000000000000000000000000005000050000000/2452"الصمد"معنىتحقيق

500000000000000000000000000000000/2458<أحدئه-تعفوايكنولم>معنى

المخاطبينلعقولموافقةالنصوصظواهرمعاني)أنالرابعالمقصد

000000000000000000000000000000000000000002/064ء...............(ولينلاا

سيناابنعندقطعاباطلةالمعانيتلك)أنالثامنلىإالخامسالمقصد

رعايةبهاأتىالحقالدينولكن،المتكلمينمنوافقهومن

00000000000000000000000000000000000000000000000002/463البشر(لمصلحة

00005500000000000000000/2463ع!يمورسولهاللهلىإالكذبنسبةكلامهمحاصل
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يزعمالتيالنصوصوبينالثلاثإبراهيمكلماتبينلموازنةا

............................................كذبأنهاالمتعمقون

باطلةمعانيهاكانتلوالنصوصتلكعلىالمفاسدمنسيترتبمابيان

............................................المتعمقونيزعمكما

نأالخاصةفعلى،باطلةالنصوصظواهرنيمعاأن)بماالتاسعالمقصد

....إ(لانفسهموليحققواللجمهور،بالنصوصالاحتجاجيدعوا

فكذلك،باطلةالصفاتنصوصظواهركانت)إذالعاشر1المقصد

...........................(الجسمانيالمعادنصوصفيالامر

.؟(اخرىاجسادبانشاءاواجزائها،بجمعهوالاجسادحشر)هلمهمة

.................................ذلكمنلحكمةوالاعضاء،استشهاد

...................الشرعيةبالنصوصالاحتجاجفيالرازيالفخوقول

.......................................مطالبثلاثةفيعبارتهتلخيص

.................................................الاولالمطلبمناقشة

55...............................................الثانيالمطلبمناقشة

.....................النقلعلىالعقلتقديمفيالثالثالمطلبمناقشة

وهي،أوجهثلاثةأحدعلىلفظهظاهرخلافنفسهفيالمتكلمتأويل

....................الربوبيةمقامعنفصلا،النبوةمقامتناسبلا

......................بالنصوصالاحتجاجمتعهفيللرازيخطيرإلزام

عقولكانتظواهرهاالمتعمقونينكرالتيالنصوصمنكثيراأنبيان

..................عليهدلتمابوجوبتقطعالاولينالمخاطبين
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00000000/2894.....و]لتلبيسالكذبفيإلاتختلفانلاإرادتينللمتكلمأنبيان

000500000000000000005555000000000500000000000000005555/2205.وغيرهالعضدقول

000000000000000000000000000000000/2205""مواقفهمنالثلاثةالعضدمطالبذكر

00000000000000/2305عليهوالرد،اليقينتفيدلاالنقليةالدلائلأنفيكلامهنقل

0050000000000000/2605لحكمةوالقرينةحيثمنالاحكامعنالعقائداختلاف

0500000000000000000/2805والسنةبالكتابالاعتصامحيثمنالاسلافطبقات

معالنصوصمنيفهمأنحقهالذيبالمعنىيقطعلممنأنبيان

000000000000000000/2905بهاللمتكلممكذبفهوالكلامبقوانينمعرفته

الواقعخلافالمفهمالكلاميخرجلاالذهنيالتاويلانالبيانييناتفاق

0000000000000000000000000000000000000000000000000000/2215كذباكونهعن

00000000000000000000000000000000000000000000000000000/2415لمتشابهوالمحكما

00000000000000000000000000000/2415"متشابه"وكله("محكم"كلهالقرانأنبيان

0000/2515متشابهاتخرومحكماتلىإالاياتتقسيممعنىفيالقولينذكر

0000000000000000000000000000000000/2517""متشابهاتالاياتتلكتسميةوجه

00000000000000000/2915عمرانآلايةسياقعلىتطبيقهمايمكنالقولينأنبيان

الله"إلا":لىتعاقولهعلىالوقفجوازحيثمنالقولينتصحيح

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002/025وتركه

00000000000005000000/2125للكلاماوللرؤيا،أو،للفعلكانإذا"التاويل"معنى

معنىفيالاولالقولختيارهمعلىبناءللمتعفقينسبهةعلىالرد

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000/2523المتشابة
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النصوصوبينبالاحكامالمتعلقةالمجملةالنصوصبينالفرقأوجه

0000000000000000000000000000000000000000000000000/2526بالعقائدالمتعلقة

-2925577/..0000000000..0مسائلوعدةالسلفعقيدةفي:الرابعالباب*

السلفعقيدةأنالاشعريةوادعاء،السلفعقيدةفيالناساختلاف

0000000000000000000000000000000000000000000000/2925الاشعريةعقيدةهي

0000000000000000000000000000000/2532(""العقلكلمةفيالتدليسمنوقعمابيان

0000000000000000000000000000000/2534.الجهة:يقولونكمااو،الفوقيةأو،الأينية

0000000000000000/2534اللهعنالسؤالفي("أين"كلمةبإطلاقالواردةالاحاديث

00000000000000000000000/2535الفوقيةإثباتفيالاشعريلحسنابيأكلامنص

فيليالغزاومناقشة"،الأينية"بدونموجودشيءيعقللاأنهبيان

0000000000000000000000000000000/2953الفطريةالبديهيةالقضيةهذهإنكاره

00000000000000000000000000000000000/2542المتعمقيندعوىحولالنكاتبعض

00000000000000000000000000000000000/2245مجردةالبارئذاتإن:قولهم-1

00000000000000000000000000000000/2445وجوداللهذاتإن:الفلاسفةقول2-

نفسه،قائمموجودسبحانهأنهاعترافهمفيالمتكلمينإلزام3-

00000000000000000000000000000000/2445.منهالاسفرايينيتملصومحاولة

00000000000000000000000000/2545ملاءولاخلاءلمالعاوراءليس:قولهم-4

مأوجوديهوأالخلاء،فيوالفلاسفةالمتكلميناختلاف5-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000/2545؟عدمي

يوقنونكانوالتابعين1والصحابةأنباعترافهتوحيليالغزاعبارة-6
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0000000000000000000000000000000000000/2546.للهالاينيةب سو

فيهايحصلالالهياتفيالعقليبالتدقيقتتعلقالتيالمباحث7-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000/2155.وزللالتباس

000000000000000000000000000000000000000005000/2552مخلوقغيراللهكلامالقرآن

0500000000000000000000000000000000000000/2555وينقصيزيدوعملقولالإيمان

0000000000000000000000000000000000000000000/2555الايمانفيحنيفةأبيمذهب

000000000000000000000000000000000000000/2556الكبيرةمرتكبفيالامةاختلاف

0000000000000000000000000000000000000000000005/2558.....ونقصانهالايمانزيادة

،الايمانتعريففيالقيسعبدوفدوحديثجبريلحديثاختلاف

000000000000000000000000000000000000000000000000000/2955بينهمالجمعوا

00000000000000000000000/2065ونقصانهالايمانزيادةإنكارهفيالكوثريمناقشة

00000000000000000000000000000000000000005000/2566العمل:القلبيلايمانلمعيار

0000000000000000/2568أوجهثلاثةأحدعلىإلاالايمانلتفاوتالانكاريتاتىلا

00000000000000000000000000000000000000000000000/2965اللهشاءإنمؤمنأنا:قول

00000/2572!حقااللهعندمؤمنانا:حنيفةبيأقولتاييدهفيالكوثريمناقشة-

علىقائمةطائقةتزاللاوأنهالتفرقذمفيجاءفيما:ات!ة

578-2586/...........العصرهذافيالعلمأهلعلىيجبماو،الحق

0000000000000000000000000000000/2582:مطالبثلاثةفييتلحسالعملأنبيان

50000000000000000000000000000000050000000/2582العقائد:الأول

0000000000000000000000000000000000000000000000000000/2583العمليةالبدع:الثاني
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.................الفقهيات:لبالثا

...............................................الكتابفهارس

..........................................اللقطيةالفهارس

..................................القرانيةالاياتفهرس-1

..............................والاهلار.الاحاديثفهرس-2

..........................................الشعرفهرس3-

.........................................الاعلامفهرس-4

..........................................الكتبفهرس5-

.......................0000000000000005لموضوعاتافهرس
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